
1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
HDI Firma



2



3

Spis treści

POSTANOWIENIA WSTĘPNE .......................................................................................... 5
Zasady ogólne ................................................................................................................... 5
Definicje ............................................................................................................................. 7
ROZDZIAŁ II .................................................................................................................... 13
UBEZPIECZENIE MIENIA ............................................................................................... 13
Zasady ogólne ................................................................................................................. 13
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ............................................ 14
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia ................................................................................. 14
Zakres ubezpieczenia ..................................................................................................... 15
Wyłączenia odpowiedzialności ........................................................................................ 15
Suma ubezpieczenia ....................................................................................................... 17
Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania .................................................... 18
Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia mienia .................................................................. 21
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju ........................................... 21
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia .......................................... 23
Ubezpieczenie mienia od dewastacji .............................................................................. 24
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym ............................................................... 24
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych od szkód  
elektrycznych ................................................................................................................... 27
Ubezpieczenie wadliwego użytkowania sprzętu elektronicznego ................................... 28
Ubezpieczenie utraty danych i oprogramowania ............................................................. 29
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych ............................................................ 30
Ubezpieczenie zepsucia towarów wskutek rozmrożenia ................................................ 32
Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia mienia ................................................ 32
Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia .............................................................. 32
Wierzytelność ubezpieczeniowa ..................................................................................... 33
Warunki zmiany sumy ubezpieczenia ............................................................................. 33
ROZDZIAŁ III ................................................................................................................... 34
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ................................................. 34
Zasady ogólne ................................................................................................................. 34
Przedmiot i zakres ubezpieczenia ................................................................................... 34
Wyłączenia odpowiedzialności ........................................................................................ 35
Suma gwarancyjna .......................................................................................................... 37
Warunki zmiany sumy gwarancyjnej ............................................................................... 38
Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania .................................................... 38
Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ................................. 38
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt ................................................... 38
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  
z wadliwym wykonaniem prac lub usług powstałe po ich przekazaniu odbiorcy ............. 40

SP
IS

 T
R

EŚ
C

I



4

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przekazanym  
ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania .......... 40
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ................................................. 41
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości .............................. 42
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mienia ruchomego ........................ 42
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach przyjętych
na przechowanie przez ubezpieczającego (OC przechowawcy) .................................... 43
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  
przez podwykonawców ................................................................................................... 43
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  
maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzilności cywilnej ............................................ 44
ROZDZIAŁ IV  POSTANOWIENIA WSPÓLNE ....................................................... 45
UMOWA UBEZPIECZENIA ............................................................................................. 45
Zasady ogólne ................................................................................................................. 45
Sposób zawierania umowy ubezpieczenia ...................................................................... 45
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek ..................................................................... 46
Czas trwania odpowiedzialności HDI .............................................................................. 46
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ................................................................... 47
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia ................................................................................ 47
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ........................................................................... 47
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia ............................................................................ 48
SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA/ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ ....... 48
Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej ................................................................... 48
Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej ..................................................... 48
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY ........................................................................ 49
Prawa i obowiązki ubezpieczającego .............................................................................. 49
Prawa i obowiązki HDI .................................................................................................... 51
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe .............................................................................. 52
ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA ......................................................... 54
Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia ..................................................... 54
Wypłata odszkodowania/ świadczenia ............................................................................ 54
Roszczenia regresowe (zwrotne) .................................................................................... 56
Postępowanie rzeczoznawców ....................................................................................... 56
Postanowienia końcowe .................................................................................................. 56
Załącznik nr 1  do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA .............................. 58
Załącznik nr 2  do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA .............................. 62
Załącznik nr 3  do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA .............................. 63
Załącznik nr 4  do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia HDI FIRMA .............................. 65

SP
IS

 T
R

EŚ
C

I



5

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Zasady ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) HDI FIRMA  mają zastosowanie w umowach 
ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna, zwane dalej HDI, z przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi 
nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpieczającymi.

2. W porozumieniu z ubezpieczającymi do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowa-
dzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisów niniejszych OWU.

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem  
nieważności. 

4. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ma zastosowanie 
prawo polskie. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie  
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne,  
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Niniejsze OWU kierowane są:
1) do przedsiębiorców, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: 

1) osiągają roczny przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług - nie prze-
kraczający kwoty 20.000.000 zł, 

2) wartość posiadanego majątku trwałego i obrotowego nie przekracza kwoty 
15.000.000 zł.

2) do innych jednostek organizacyjnych które nie prowadzą działalności gospo-
darczej, a prowadzą ewidencję środków trwałych, których wartość posiadanego  
majątku trwałego i obrotowego nie przekracza kwoty 15.000.000 zł.

7. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia HDI Firma, jest zawarcie ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

8. Ubezpieczający, po opłaceniu dodatkowej składki może rozszerzyć zakres ubezpie-
czenia mienia o następujące ryzyka dodatkowe:
1) mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju,
2) szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
3) mienie od dewastacji,
4) mienie w transporcie krajowym,
5) maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne od szkód elektrycznych,
6) wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego,
7) utrata danych i oprogramowania,
8) maszyny i urządzenia przenośne,
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9) towary od zepsucia wskutek rozmrożenia,

9. Sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat, może być ubezpieczony:
1) od ryzyk nazwanych wymienionych w ust. 7 i 8
lub
2) od wszystkich ryzyk zgodnie z zapisami klauzuli nr 01.

10. Ubezpieczający, po opłaceniu dodatkowej składki może rozszerzyć zakres ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej o następujące ryzyka dodatkowe:
1) odpowiedzialność cywilna za produkt,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykona-

niem prac lub usług powstałych po ich przekazaniu odbiorcy,
3) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu  

w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania,
4) odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
5) odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości, 
6) odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego,
7) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez 

ubezpieczającego (OC przechowawcy), 
8) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
9) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane  

lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej.

11. Na podstawie klauzuli 01 zawartej w Załączniku nr 1, ubezpieczający może rozszerzyć 
ochronę ubezpieczeniową o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich  
ryzyk.

12. Na podstawie klauzuli 02 - 03 wymienionych w Załączniku nr 2, na wniosek ubez-
pieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać  
rozszerzony o ubezpieczenie:
1) zwiększonych kosztów działalności,
2) kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia.

13. Na podstawie klauzul 04 - 07 wymienionych w Załączniku nr 3, na wniosek ubez-
pieczającego i bez opłaty dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać  
rozszerzony o następujące klauzule: 
1) automatycznego pokrycia,
2) stempla bankowego,
3) zmian własnościowych,
4) miejsca ubezpieczenia.

14. Załącznik nr 4 zawiera ofertę specjalną HDI MIKRO FIRMA przeznaczoną dla przed-
siębiorców, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów: 
1) osiągnęli roczny przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług – nie przekra-

czający 5.000.000zł,
2) zatrudniają średniorocznie mniej niż 9 pracowników,
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3) wartość majątku ubezpieczanego od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekra-
cza kwoty 500.000zł.

Definicje
§ 2

1. Przez użyte pojęcia ogólne w niniejszych OWU rozumie się:
1) Budowla - obiekt budowlany naziemny lub podziemny o charakterze stałym,  

nie będący budynkiem.
2) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz z insta-
lacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami  
wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową.

3) Dane informatyczne - informacje wykorzystywane do bezpośredniego przetwa-
rzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych (EDP), dane główne 
i dane związane z transakcjami, przechowywane w plikach danych lub bazach 
danych.

4) Dewastacja (wandalizm) - nie związane z kradzieżą z włamaniem i/lub rozbojem 
umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, 
z wyłączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, tzw. „graffiti”.

5) Franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, która obniża 
wypłatę odszkodowania o określoną sumę lub ustalony procent.

6) Klasa odporności na włamanie - dotyczy urządzenia lub pomieszczenia  
do przechowywania i/lub transportowania gotówki; rodzaje klas zostały określone 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad  
i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowy-
wanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  
z dnia 14 października 1998r. (Dz. U. nr 129, poz.858 z dnia 23 października 1998 r.  
z późniejszymi zmianami).               

7) Kradzież z włamaniem 
1) zniszczenie, uszkodzenie i/lub zabór mienia, którego sprawca dokonał 

lub usiłował dokonać z zamkniętego budynku/lokalu, po pokonaniu – przy  
użyciu siły lub narzędzi – zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem 
oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku 
rozboju, 

2) zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył 
się przed jego zamknięciem, 

3) zniszczenie, uszkodzenie i/lub zabór mienia po pokonaniu przez sprawcę 
przeszkody stanowiącej część konstrukcji lub specjalnego zamknięcia środka 
transportu utrudniającego dostęp do jego wnętrza lub przewożonego w nim 
mienia.

8) Lokal 
1) budynek, jeżeli zajmowany jest wyłącznie przez ubezpieczającego, w którym 

prowadzi działalność gospodarczą,
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2) wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane  
wyłącznie przez ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

9) Mienie osobiste pracowników - należące do pracowników ubezpieczającego 
rzeczy osobiste: odzież, obuwie, rowery, przedmioty i własne narzędzia niezbędne 
do wykonywania pracy, które w uzgodnieniu z pracodawcą znajdują się w miejscu  
pracy. Ubezpieczenie mienia osobistego pracowników nie dotyczy wartości  
pieniężnych, aparatów fotograficznych, urządzeń elektronicznych i audiowizual-
nych, instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizma-
tycznych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów.

10) Nakłady inwestycyjne - udokumentowane koszty poniesione przez ubezpiecza-
jącego/ wynajmującego na  dostosowanie lokalu lub budynku do rodzaju prowa-
dzonej działalności np. na malowanie, tapetowanie, wykładziny ścian, podłóg,  
na wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, armatury sanitarnej itp.

11) Nośniki danych (wymienne) - materiały umożliwiające gromadzenie informacji, 
przeznaczone do odczytu maszynowego; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem 
tylko wtedy, jeśli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie, np. taśmy 
magnetyczne i optyczne, dyskietki, płyty CD i DVD, wyjmowalne dyski twarde.

12) Oprogramowanie 
1) programy wchodzące w skład systemu operacyjnego,
2) standardowe programy licencjonowane pochodzące z produkcji seryjnej,
3) programy aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej. 

13) Osoba trzecia - każda osoba, nie będąca stroną umowy ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, która doznała szkody w związku z prowadzoną przez ubezpie-
czającego działalnością lub posiadanym mieniem.

14) Parking strzeżony - teren wydzielony, posiadający ogrodzenie trwale połączone  
z ziemią, o wysokości co najmniej 1,5 m, całodobowo dozorowany, oświetlony  
w porze nocnej, wyposażony w zapory, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu  
bez zezwolenia osoby dozorującej parking.

15) Podwykonawca - przedsiębiorca wykonujący usługi bądź inne czynności  powie-
rzone przez ubezpieczającego na podstawie umowy innej niż: umowa o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bądź umowy  
zlecenia, z tytułu której ubezpieczający opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne.

16) Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się 
także osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,  
z tytułu której ubezpieczający opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne.

17) Produkt - rzecz ruchoma,  choćby została  połączona z inną rzeczą; za produkt 
uważa się  także zwierzęta i energię elektryczną.  

18) Przechowanie - umowa, w której przechowawca zobowiązuje się zachować  
w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

19) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie  
posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność  
gospodarczą lub zawodową oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywa-
nej przez nich działalności.
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20) Przychód - suma przychodów uzyskanych i należnych ze sprzedaży towarów,  
wyrobów i usług z działalności prowadzonej przez ubezpieczającego.

21) Rozbój - zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby  
natychmiastowego jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzy-
tomności lub bezbronności.

22) Sprzęt elektroniczny - urządzenia składające się z elektronicznych podzespołów 
(półprzewodniki, chipy, tranzystory itp.),  które wykorzystywane są do przetwa-
rzania danych, przeprowadzania pomiarów, kontroli a także do sterowania pro-
cesami. Do urządzeń elektronicznych zaliczamy: sprzęt biurowy i elektronicznego 
przetwarzania danych, sprzęt komunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, sprzęt  
poligraficzny, profesjonalny sprzęt RTV (fonia i wizja), sprzęt alarmowy, pomiarowo 
- kontrolny i automatyki.

23) Substancje niebezpieczne - stałe, ciekłe, gazowe, termiczne środki drażniące lub 
zanieczyszczające takie jak: opary, dym, wyziewy, sadze, kwasy, zasady, chemika-
lia, odpady.

24) Szkoda finansowa (dot. OC) - szkoda nie wynikająca ze szkody osobowej  
i rzeczowej.

25) Szkoda w mieniu - utrata lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia  
z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru na skutek jednego lub wielu 
zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, występujących nagle, niespodziewa-
nie i niezależnie od woli ubezpieczającego. 

26) Szkoda górnicza - szkoda powstała wskutek prowadzenia prac geologicznych, 
wydobywczych kopalin ze złóż i robót podziemnych z zastosowaniem techniki  
górniczej.

27) Szkoda elektryczna - uszkodzenie maszyn i urządzeń elektrycznych lub elektro-
nicznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego. 

28) Szkoda osobowa (dot. OC) - szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia wraz ze stratami pozostającymi w normal-
nym związku przyczynowym z wypadkiem.

29) Szkoda rzeczowa (dot. OC) - szkoda polegająca  na uszkodzeniu lub zniszczeniu  
mienia wraz ze stratami pozostającymi w normalnym związku przyczynowym  
z wypadkiem.

30) Szyba o zwiększonej odporności na włamanie - szyba o podwyższonej odpor-
ności na przebicie i rozbicie, o normatywnej klasie odporności co najmniej P3A, 
potwierdzonej przez upoważnioną  jednostkę badawczą.

31) Środki obrotowe - towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby  
gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie  
będące w używaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części zapasowe,  
narzędzia itp. mienie.

32) Środki trwałe - urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, narzędzia produkcyjne, 
wyposażenie sklepów, magazynów i innych pomieszczeń, środki transportowe, 
sprzęt elektroniczny oraz niskocenne składniki majątku. 

33) Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, w którym sumę 
ubezpieczenia ustala we własnym zakresie ubezpieczający, kierując się szaco-
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waną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednej szkody.  
W tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej  
wypłaty odszkodowania, określona w pkt. 46.

34) Ubezpieczenie na sumy stałe - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpie-
czenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać maksymalnej 
wartości ubezpieczanych przedmiotów. W tym systemie ma zastosowanie zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania, określona w pkt. 46.

35) Udział własny - część szkody wyrażona w złotych lub procentach, pokrywana 
przez ubezpieczającego.

36) Wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego - niewłaściwe użytkowanie 
sprzętu elektronicznego w sposób niezamierzony, tj. niezgodnie z jego przezna-
czeniem, zaleceniami producenta lub instrukcją użytkowania.

37) Wartości pieniężne 
1) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne 

papiery wartościowe zastępujące w obrocie gotówkę,
2) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna 

i inne metale z grupy platynowców.
38) Wartość ewidencyjna brutto - wartość początkowa przedmiotu wynikająca  

z ewidencji księgowej, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
39) Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia 

do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.:
1) w przypadku budynków/ lokali i budowli- koszt odbudowy lub remontu  

z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowa-
nych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe,

2) w przypadku pozostałych rodzajów mienia- koszt naprawy lub cena nabycia 
przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych 
parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu.

40) Wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa przedmiotu pomniejszona o kwotę 
odpowiadającą technicznemu zużyciu.

41) Wody gruntowe - naturalne zasoby wodne występujące pod powierzchnią ziemi.
42) Wprowadzenie produktu do obrotu (dot. OC) - udostępnienie produktu innym  

osobom w toku normalnej działalności gospodarczej ubezpieczającego;  
za moment wprowadzenia produktu do obrotu uważa  się faktyczne przekazanie 
produktu   do używania, stosowania lub konsumpcji.

43) Wypadek ubezpieczeniowy (dot. OC) - zdarzenie polegające na uszkodzeniu 
ciała, rozstroju zdrowia, śmierci, uszkodzeniu lub  zniszczeniu mienia powodujące 
szkodę, przy czym:
1) za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień w którym stwierdzono uszko-

dzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
2) w razie wątpliwości - za datę powstania wypadku powodującego szkodę  

osobową przyjmuje się dzień pierwszego kontaktu z lekarzem w związku  
z objawami, które były podstawą zgłoszenia roszczenia,

3) wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny lub będące następstwem 
tego samego wypadku, niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia 
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oraz liczby poszkodowanych - traktuje się jako jeden wypadek ubezpiecze-
niowy, a za datę jego wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej 
szkody z serii. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej 
serii pod warunkiem, że pierwsza szkoda wystąpiła w okresie ubezpieczenia.

44) Zamek wielopunktowego ryglowania - zamek wielozastawkowy powodujący  
ryglowanie drzwi w ościeżnicy w co najmniej dwóch miejscach odległych od siebie 
o minimum 30 cm.

45) Zamek wielozastawkowy - zamek mechaniczny lub mechaniczno-elektryczny, 
którego:
1) klucz posiada więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu,
2) nośnik kodu (np. karta magnetyczna, pilot) identyfikuje uprawnienia użytkowni-

ka i służy do zwolnienia lub zmiany jego funkcji blokującej.
46) Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania - według tej zasady odszko-

dowanie oblicza się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma 
ubezpieczenia do wartości całego mienia na dzień szkody.
Wzór wyliczenia odszkodowania z zastosowaniem proporcji:

                         

2. Przez użyte pojęcia zdarzeń losowych w niniejszych OWU rozumie się:
1) Deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4,  

według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). 
W przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, bierze się pod uwagę 
stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie  
o działaniu deszczu nawalnego.

2) Dym - gazowe produkty niepełnego spalania materiałów, stanowiące zawiesinę 
cząsteczek stałych, gazowych i ciekłych.
Szkody spowodowane dymem to każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodze-
nie ubezpieczonego mienia, w wyniku nagłego i nieprzewidzianego wydobycia  
się dymu ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych 
lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami tech-
nicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych 
i oddymiających.

3) Grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.
4) Huk ponaddźwiękowy - fala ciśnieniowa wywołana przez statek powietrzny prze-

kraczający prędkość dźwięku.
5) Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody,  
z zastrzeżeniem, że pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez hura-
gan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego 
działaniem.

6) Lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich lub falistych 
mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.

wartość szkody x zadeklarowana suma ubezpieczenia

wartość tego mienia w dniu szkody
odszkodowanie =
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7) Obsunięcie się ziemi - zapadanie lub usuwanie się ziemi, z tym że:
1) zapadanie ziemi to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych, 

pustych przestrzeni w gruncie, 
2) usuwanie ziemi to ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością 

ludzką.
8) Ogień - spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu 

towarzyszy dym i/lub płomień.
9) Powódź - zalanie terenów w następstwie:

1) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
2) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich  

lub falistych.
10) Śnieg - opad atmosferyczny, który spowodował szkodę poprzez:

1) bezpośrednie działanie ciężaru śniegu na ubezpieczony przedmiot,
2) zawalenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie pod wpływem  

ciężaru śniegu.
Warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest: przekroczenie 
85% wartości normowej obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której  
znajduje się ubezpieczony przedmiot, określonej według obowiązującej normy  
polskiej „Obciążenie śniegiem”;  pomiar ciężaru pokrywy śnieżnej o normie  
powyżej 85% dokonany przez przynajmniej jedną stację meteorologiczną IMiGW, 
zlokalizowaną na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości normowej  
w promieniu 100 km od ubezpieczonego przedmiotu.

11) Terroryzm - użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia 
ludzkiego, działanie szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infra-
struktury, w celu oddziaływania na rząd  lub  w celu zastraszenia społeczeństwa 
bądź jego części.

12) Trzęsienie ziemi - naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (seria wstrząsów) gruntu, 
powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych  
od środka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są  
najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala 
Richtera).

13) Uderzenie pioruna  
1) wyładowanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na przedmiot  obję-

ty ubezpieczeniem (bezpośrednie),
2) działanie polegające na spowodowaniu nagłego przepięcia prądu o napięciu 

wyższym od znamionowego dla danej instalacji bądź urządzenia, wywołane 
uderzeniem pioruna (pośrednie).

14) Uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu 
drogowego lub szynowego z wyłączeniem: 
1) szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez ubezpieczającego 

lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) szkód w pojazdach,
3) szkód w ulicach i drogach.

15) Upadek drzew lub masztów - nie będące następstwem działalności ludzkiej 
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przewrócenie się rosnących drzew lub postawionych masztów na ubezpieczone  
mienie.

16) Upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku  
powietrznego lub innego obiektu latającego lub upadek ich części lub przewożone-
go ładunku na przedmiot ubezpieczenia.

17) Wybuch
1) eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym  

wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprze-
strzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju 
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest fakt 
rozdarcia ścian tych naczyń  i zbiorników w takich rozmiarach, aby wskutek 
ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,

2) implozja - gwałtowne zgniecenie zbiornika/naczynia ciśnieniowego wskutek  
ciśnienia zewnętrznego przewyższającego znacznie ciśnienie panujące w jego 
wnętrzu.

18) Zalanie - nagłe i niespodziewane:
1) wydostanie się płynów lub pary spowodowane awarią urządzeń wodociągo-

wych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń,
2) cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie  

jej połączenia z publiczną siecią kanalizacyjną nie należało do obowiązków 
ubezpieczającego,

3) nieumyślne zalanie wskutek pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach 
wymienionych w pkt. 1), znajdujących się w ubezpieczonych budynkach,

4) samoczynnym otwarciem się główek tryskaczowych z przyczyn innych  
niż ogień, o ile nie nastąpiło ono na skutek prób ciśnieniowych, przebudowy 
lub naprawy instalacji tryskaczowej lub remontu budynku,

5) zalanie wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie,
6) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
7) szkody powstałe na skutek stłuczenia akwarium lub innych przedmiotów  

stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz i zawierających wodę 
lub inne ciecze.

ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE MIENIA 

Zasady ogólne
§ 3

Niniejszy rozdział reguluje odpowiednio:
1. W §§ 4 do 17 zapisy dotyczące ubezpieczenia mienia oraz ryzyk dodatkowych  

do ubezpieczenia mienia, tj.: 
1) przedmiot i miejsce ubezpieczenia,
2) zakres ubezpieczenia,
3) wyłączenia odpowiedzialności HDI,
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4) sumę ubezpieczenia,
5) sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania.

2. W §§ 18 do 20 zapisy ogólne dotyczące ubezpieczenia mienia, tj.:
1) przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia,
2) wierzytelności ubezpieczeniowej,
3) warunków zmiany sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 4

1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znaj-
dujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjo-
nowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, a mianowicie:
1) budynki/ lokale i budowle, 
2) środki trwałe (w tym sprzęt elektroniczny),
3) środki obrotowe,
4) mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, 

przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, depozytu, przechowania, itp.), 
5) nakłady inwestycyjne,
6) mienie osobiste pracowników,
7) wartości pieniężne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wartości pieniężne powyżej kwoty 10.000 zł mogą być ubezpieczone pod warunkiem 
przechowywania ich w schowkach ognioodpornych posiadających atest Instytutu  
Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, mienie objęte jest ubezpieczeniem w miejscu  
określonym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
a mienie osobiste pracowników dodatkowo w każdym miejscu pracy zawodowej  
pracownika wykonywanej na polecenie ubezpieczającego. Przedmioty osobistego 
użytku pracowników nie są ubezpieczone w ich pomieszczeniach mieszkalnych.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) drzew, krzewów, upraw,
2) maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego na złom,
3) budowli, maszyn, aparatów, urządzeń technicznych, surowców i innego mienia 

związanego bezpośrednio z produkcją wydobywczą, 
4) budynków w budowie,
5) mienia związanego z produkcją z drewna i wyrobów z drewna,
6) dokumentów, akt i wszelkiego rodzaju innych nośników danych łącznie z danymi,  

kart kredytowych i płatniczych,
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7) przedmiotów o charakterze unikatowym takich jak biżuteria, dzieła sztuki, antyki, 
eksponaty itp.,

8) wzorów, modeli poglądowych i prototypów,
9) linii elektroenergetycznych i transmisji danych poza miejscem ubezpieczenia,
10) węgla na zwałach,
11) pojazdów samochodowych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, chyba że sta-

nowią mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4,
12) towarów przeterminowanych oraz wycofanych lub nie dopuszczonych do obrotu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia
§ 5

1. HDI odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: 
1) ogień, 
2) uderzenie pioruna, 
3) wybuch, 
4) upadek statku powietrznego, 
5) powódź,
6) huragan,
7) deszcz nawalny,
8) śnieg,
9) grad,
10) lawinę,
11) obsunięcie się ziemi,  
12) trzęsienie ziemi,
13) dym,
14) huk ponaddźwiękowy,
15) uderzenie pojazdu,
16) zalanie,
17) upadek drzew lub masztów,
18) akcję ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt. 1)-17).

2. HDI pokrywa szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, będące bezpośrednim  
następstwem przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia losowego zaistnia-
łego również w okresie ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 6

1. HDI nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego,
2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, 
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3) górnicze,
4) spowodowane naturalnym zużyciem, starzeniem się, trwałym oddziaływaniem 

czynników eksploatacyjnych oraz naturalnymi ubytkami przedmiotu ubezpieczenia,
5) w budynkach/ lokalach/ budowlach o charakterze tymczasowym lub przeznaczo-

nych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów,
6) powstałe w obiektach nieczynnych, chyba że HDI zostało pisemnie poinformowane 

o wyłączeniu z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni i ustalone zostały indy-
widualne warunki zabezpieczenia obiektu oraz pisemnie potwierdzono  ochronę 
ubezpieczeniową,

7) w mieniu nie objętym wymaganą odrębnymi przepisami ewidencją, umożliwiającą 
ustalenie faktycznego stanu posiadania mienia,

8) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabo-
tażu, terroryzmu a także w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez 
uprawnione władze,

9) powstałe wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia 
lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

2. HDI nie odpowiada ponadto za szkody:
1) spowodowane wybuchem wywołanym przez ubezpieczającego w celach produk-

cyjnych, eksploatacyjnych lub innych oraz w silnikach spalinowych, gdy wybuch  
związany jest z ich naturalną funkcją, lub gdy wybuch spowodowany został  
normalnym ciśnieniem zawartych w nim gazów,

2) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi zleconymi przez ubezpie-
czającego osobom nieuprawnionym do wykonywania tych robót,

3) polegające na obsunięciu się ziemi, a będące następstwem wydostania się płynów  
lub pary spowodowanego awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,  
centralnego ogrzewania lub innych urządzeń, jeżeli za stan tych urządzeń odpo-
wiedzialny jest inny podmiot,

4) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub systema-
tycznego zawilgocenia, pleśni i zagrzybienia przedmiotu ubezpieczenia,

5) powstałe wskutek zalania mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych 
poniżej poziomu gruntu, jeżeli było ono składowane niżej niż 15 cm nad podłogą  
i niezachowanie tego warunku mogło mieć wpływ na rozmiar szkody,

6) powstałe wskutek zalania lub zawilgocenia pomieszczeń – spowodowanego  
nieszczelnością przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, central-
nego ogrzewania, urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych  
i rynien) w obrębie ubezpieczonego budynku/lokalu/budowli, jeżeli nieszczelność  
wynikła z zaniedbania przez ubezpieczającego obowiązku konserwacji tych  
przewodów i urządzeń,

7) powstałe wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli 
zalanie to nastąpiło z powodu złego stanu dachu, ścian, balkonów, tarasów lub 
poprzez niezabezpieczone otwory, gdy konserwacja tych elementów budynku/lo-
kalu/budowli należała do obowiązków ubezpieczającego lub jeżeli ubezpieczający 
wiedząc o istniejących usterkach nie zgłosił ich na piśmie do właściciela lub admi-
nistratora budynku z żądaniem ich usunięcia i niezachowanie tego warunku mogło 
mieć wpływ na powstanie szkody,
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8) w budynkach/ lokalach i budowlach:
a) wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, niepra-

widłowym montażem, wynikające z zastosowania niewłaściwych wyrobów  
i materiałów budowlanych,

b) wynikające z faktu, iż konstrukcja budynku/budowli nie odpowiada normom 
obowiązującym w budownictwie,

c) wynikające z wykonania budynku/budowli niezgodnie z projektem lub na pod-
stawie projektu, który nie został zatwierdzony przez właściwe organy, jeżeli 
istniał obowiązek takiego zatwierdzenia,

9) w namiotach i straganach oraz znajdującym się w nim mieniu powstałe wskutek 
powodzi, deszczu nawalnego, śniegu, huraganu i gradu,

10) w mieniu, które niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub warunkami przechowy-
wania znajdowało się na wolnym powietrzu.

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w niniej-
szym paragrafie stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

4. O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy  
ubezpieczenia klauzul dodatkowych, stanowiących Załączniki 1, 2, i 3 do niniejszych 
OWU, HDI nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone niniejszymi klauzulami.

Suma ubezpieczenia
§ 7

1. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi suma ubezpieczenia określona w umo-
wie ubezpieczenia dla każdego indywidualnego składnika majątku.

2. Suma ubezpieczenia budynków/ lokali i budowli oraz środków trwałych może  
odpowiadać:
1) wartości odtworzeniowej:

a) dla budynków/lokali i budowli nie starszych niż 30 lat,
b) dla maszyn i urządzeń, dla których okres użytkowania nie przekracza 5 lat, 

licząc od daty produkcji,
2) wartości rzeczywistej,
3) wartości ewidencyjnej brutto.

3. Podstawę określenia sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia stanowi:
1) dla  środków obrotowych - najwyższa przewidywana w okresie ubezpieczenia  

wartość dzienna, odpowiadająca kosztom wytworzenia lub cenie ich nabycia, 
2) dla mienia przyjętego w celu sprzedaży lub wykonania usługi – najwyższa 

przewidywana w okresie ubezpieczenia dzienna wartość rzeczywista tego mienia,  
(bez uwzględnienia prowizji i marży w przypadku sprzedaży komisowej),

3) dla nakładów inwestycyjnych - wysokość maksymalnej straty jaka może powstać  
w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia losowego,

4) dla mienia osobistego pracowników – wysokość maksymalnej straty jaka może 
powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia losowego,
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5) dla wartości pieniężnych:
a) gotówki - wartość nominalna, a dla gotówki w walucie obcej, wartość  

nominalna przeliczona na złote polskie według średniego kursu walut, ustalo-
nego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia polisy,

b) papierów wartościowych – wartość rzeczywista, odpowiadająca cenie ryn-
kowej z dnia wystawienia polisy,

c) złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i wyrobów z nich wykona-
nych – wartość rynkowa.

4. Suma ubezpieczenia mienia osobistego pracowników stanowi iloczyn liczby zatrudnio-
nych u ubezpieczającego i przeciętnej zadeklarowanej wartości mienia przypadającej 
na jednego pracownika. Górny limit odpowiedzialności na jednego pracownika wynosi  
1.500 zł.

5. Sumę ubezpieczenia mienia ubezpieczający ustala bez uwzględnienia podatku  
od towarów i usług, podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia umowa może być zawarta w  systemie:
1) na sumy stałe (budynki /lokale i budowle oraz inne środki trwałe).
2) na pierwsze ryzyko (środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu  

wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników oraz wartości  
pieniężne).

7. Łączna suma ubezpieczenia budynków i budowli oraz środków trwałych – od ognia 
i innych zdarzeń losowych musi odpowiadać wartości całego mienia, należącego  
do ubezpieczającego.

8. Jeżeli Ubezpieczający zadeklarował ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na pod-
stawie klauzuli 01, sumę ubezpieczenia o której mowa w ust. 7 należy pomniejszyć  
o wartość sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na bazie wszystkich ryzyk.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 8

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości szkody, nie większej 
jednak niż suma ubezpieczenia ustalona w umowie.

2. Górną granicę odszkodowania za ubezpieczone mienie stanowi:
1) w mieniu ubezpieczonym na sumy stałe - suma ubezpieczenia indywidualnego 

składnika majątku podana w dokumencie ubezpieczenia,
2) w mieniu ubezpieczonym na pierwsze ryzyko - suma ubezpieczenia określona  

dla poszczególnych kategorii mienia podana w dokumencie ubezpieczenia.

3. Jako wysokość szkody w ubezpieczonym mieniu przyjmuje się:
1) w budynkach/lokalach i budowlach - wartość kosztów odbudowy lub remontu  

z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposa-
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żenia, ustalonych według zasad kalkulacji cen dla robót budowlanych oraz według 
średnich cen rynkowych na usługi i materiały stosowanych na danym terenie – 
potwierdzonych fakturami wykonawcy lub kosztorysem, ale nie większych  jednak  
niż  wartość  powyższych  kosztów  wyliczonych  na podstawie Katalogu Nakładów 
Rzeczowych (KNR) oraz cennika Sekocenbud:
a) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej budynków/lokali i budowli 

do 30 lat – w pełnej wysokości kosztów, 
b) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia  

zużycia technicznego,
c) przy ubezpieczeniu według wartości ewidencyjnej brutto - w pełnej wysokości 

kosztów,
2) w środkach trwałych - wartość kosztów naprawy lub zakupu tego samego rodzaju,  

typu i mocy produkcyjnej maszyny, urządzenia lub środka trwałego:
a) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej środka trwałego w wieku 

do 5 lat – w pełnej wysokości kosztów, 
b) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia  

zużycia technicznego,
c) przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto - w pełnej wysokości 

kosztów.
3) w środkach obrotowych - wartość kosztów ich zakupu lub wytworzenia, udoku-

mentowanych rachunkiem zakupu lub kalkulacją kosztów wytworzenia,
4) w mieniu przyjętym do sprzedaży lub w celu wykonania usługi - wartość kosztów  

naprawy uszkodzonych przedmiotów z potrąceniem technicznego zużycia,  
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty – według wartości rzeczywistej mienia, 
nie więcej jednak niż w wartości oznaczonej w dowodzie przejęcia, bez uwzględ-
nienia prowizji i marży w przypadku sprzedaży komisowej,

5) dla nakładów inwestycyjnych - wartość kosztów remontu lub odbudowy  
z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, ustalonych  
wg zasad kalkulacji cen dla robót budowlanych oraz wg średnich cen rynkowych 
na usługi i materiały stosowanych na danym terenie, potwierdzonych fakturami 
wykonawcy lub kosztorysem, ale nie większych jednak niż wartość powyższych 
kosztów wyliczonych na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz 
cennika Sekocenbud,

6) w mieniu osobistym pracowników - według wartości rzeczywistej lub kosztów  
naprawy, do wysokości kwoty odpowiadającej na jednego pracownika, o której 
mowa w § 7 ust. 4,

7) w wartościach pieniężnych:
a) w gotówce - wartość nominalna (wartość nominalną waluty obcej przelicza się 

na złote według średniego kursu NBP), 
b) w papierach wartościowych – wartość rzeczywista, odpowiadająca cenie  

rynkowej, 
c) w złocie, srebrze, platynie, kamieniach szlachetnych i wyrobach z nich 

wykonanych – wartość rzeczywista, odpowiadająca cenie rynkowej. 
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4. Wysokość szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia ustala się  
na podstawie ich wartości z dnia ustalenia odszkodowania.

5. Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub naprawy przedstawiony przez ubezpiecza-
jącego podlega weryfikacji przez HDI co do zakresu robót i zastosowanych cenników.

6. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się: 
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, historycznej, zabytkowej lub artystycznej,
2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych  

do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,
3) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu,
4) kosztów prac naliczonych według stawek godzin nadliczbowych, dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz ekspresowego sprowadzenia części zamiennych,
5) kosztów poniesionych na odkażanie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanie-

czyszczeń gleby, wody i powietrza.

7. W przypadku usuwania skutków szkody w ubezpieczeniu mienia we własnym zakresie 
przez poszkodowanego przedłożona kalkulacja kosztów naprawy nie może zawierać 
zysku oraz większego niż 20% narzutu na koszty pośrednie.

8. Wysokość szkody w ubezpieczeniu mienia zmniejsza się o wartość pozostałości  
i części, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki, odbudowy  
lub sprzedaży oraz o wartość złomu.

9. HDI nie pokrywa kosztów dodatkowych związanych ze zmianą lub modernizacją 
ubezpieczonego mienia dokonaną przy okazji usuwania szkody objętej ubezpiecze-
niem, chyba że nie było alternatywnej możliwości przywrócenia mienia do stanu przed  
wystąpieniem szkody. Powyższa decyzja musi uzyskać akceptację HDI przed przy-
stąpieniem do dokonania naprawy, a odszkodowanie nie może przekroczyć sumy  
ubezpieczenia.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

11. HDI w granicach sumy ubezpieczenia refunduje udokumentowane koszty:
1) wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 45 ust. 5 pkt 5) i ust. 6 pkt 1),  

jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wysokości szkody.

12. Gdy w okresie ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania wystąpią szkody,  
odszkodowanie będzie wypłacone tylko do wysokości pozostałej sumy ubezpieczenia 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

13. Jeżeli wartość ubezpieczonego mienia jest niższa od sumy ubezpieczenia określonej  
w umowie ubezpieczenia (nadubezpieczenie), HDI odpowiada za szkody tylko  
do wartości ubezpieczonego mienia.

14. Jeżeli wartość mienia ubezpieczonego na sumy stałe jest wyższa od sumy ubez-
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pieczenia określonej w umowie ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), przy ustalaniu  
wysokości odszkodowania stosuje się zasadę proporcjonalnej wypłaty odszkodowania.  
HDI może odstąpić od proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wysokość szkody  
nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego indywidualnego składnika majątku.

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

16. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 15, uzgodniono, że suma  
wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa  
od poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania w części przenoszącej wysokość szko-
dy ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla 
określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpie-
czeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości 
ubezpieczeniowej.

Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
§ 9

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
mienia rozszerza się o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem i rozbój.

2. Przedmiotem umowy jest mienie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)-4) i pkt 6)-7).

3. Mienie wymienione w ust. 2 objęte jest ubezpieczeniem w miejscach o których mowa 
w § 4 ust 3. 

4. Ubezpieczenie nie obejmuje mienia o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz:
1) wartości pieniężnych transportowanych przez agencje ochrony mienia w ramach 

świadczonych usług,
2) mienia w gablotach znajdujących się poza ubezpieczonym lokalem.

5. Za opłatą dodatkowej składki wartości pieniężne mogą być ubezpieczone podczas  
transportu (przenoszenia lub przewożenia) przez osoby, które ubezpieczający  
upoważnił do wykonywania transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych podczas transportu, HDI odpowiada za szkody 
powstałe wskutek rozboju, jak również za szkody powstałe w związku ze zdarzeniami,  
które uniemożliwiły osobie wykonującej transport, ochronę ubezpieczonego mienia 
wskutek:
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1) nagłej śmierci lub nagłej, ciężkiej choroby tej osoby,
2) ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wskutek nieszczęśliwego wypadku,
3) zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu mienia  

wskutek wypadku, ognia, uderzenia pioruna, wybuchu lub powodzi.

7. Za szkody w towarach powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez  
wejścia sprawcy do lokalu, np. przez otwór wybity w szybie, ścianie, stropie odpo-
wiedzialność za każdy wypadek ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% sumy  
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

8. Odpowiedzialność HDI za szkody w wartościach pieniężnych ograniczona jest na jed-
no zdarzenie do kwoty:
1) 50.000 zł - w przypadku kradzieży z włamaniem z szafy stalowej lub pancernej 

przymocowanej do ściany albo podłoża, 
2) 20.000 zł - w przypadku kradzieży z włamaniem z kasy fiskalnej lub kasety stalowej, 
3) 10.000 zł – w przypadku kradzieży z włamaniem z innych nie wymienionych powyżej 

schowków,
4) 20.000 zł - w przypadku rozboju w lokalu, 
5) 20.000 zł - podczas transportu bez pracownika ochrony,
6) 50.000 zł - podczas transportu z pracownikiem ochrony, który może być nieuzbro-

jony.

9. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1, a ponadto za szkody:
1) wyrządzone wskutek wyłudzenia, podstępu, oszustwa, przywłaszczenia lub fał-

szerstwa,
2) powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub za zaginięcie mienia czy sprzenie-

wierzenie,
3) powstałe w lokalach nie zabezpieczonych zgodnie z postanowieniami § 47.

10. Mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju ubezpiecza się na pierwsze ryzyko. 

11. Limit odpowiedzialności ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych kategorii 
mienia wymienionych w ust.2, kierując się wysokością przewidywanej maksymalnej 
szkody uwzględniając wartość poszczególnych rodzajów mienia zgodnie z § 7 ust. 2 i 3.

12. Łączny limit odpowiedzialności za kradzież z włamaniem i rozbój dla wszystkich  
kategorii mienia nie może przekroczyć 500.000 zł.

13. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

14. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

15. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.
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Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
§ 10

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
mienia rozszerza się o odpowiedzialność za szkody polegające na stłuczeniu i/lub pęk-
nięciu szyb i przedmiotów szklanych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być znajdujące się w miejscu ubezpieczenia:
1) szyby okienne i drzwiowe,
2) oszklenia ścienne i dachowe,
3) meble szklane oraz płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad 

sklepowych oraz gablot reklamowych, 
4) szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
5) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
6) szyldy i transparenty oraz szklane wykładziny ścian, słupów, filarów,
7) witryny i lady chłodnicze,
8) witraże,
9) rurki neonowe, tablice świetlne i elektroniczne,
10) wykładziny kamienne i ceramiczne ścian, słupów i filarów.

3. W granicach sumy ubezpieczenia HDI pokrywa udokumentowane koszty ustawienia  
rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie ubezpieczonych 
przedmiotów w związku z ich stłuczeniem (rozbiciem) - do wysokości 15% sumy ubez-
pieczenia.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje: 
1) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych wraz z cokołami,
2) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi) 

oraz osprzętu wszelkiego rodzaju instalacji,
3) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
4) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamonto-

waniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
5) szyb w pojazdach oraz w innych środkach transportowych,
6) szyb w szklarniach, cieplarniach, inspektach i oranżeriach,
7) szkła artystycznego,
8) szyb i przedmiotów szklanych stanowiących środki obrotowe.

5. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1, a ponadto za szkody:
1) powstałe przy wymianie lub wymontowywaniu ubezpieczonego przedmiotu,  

w czasie prac konserwacyjnych bądź naprawczych, lub w czasie przewozu,
2) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych,
3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy  

lub odpryśnięcia kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów,
4) wynikłe ze złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa.

6. Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia ubezpiecza się na pierwsze ryzyko. 
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7. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubez-
pieczenia szyb i przedmiotów szklanych, który wynosi maksymalnie 10.000 zł.

8. Podstawą ustalenia wysokości szkody dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia  
jest wartość przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów,  
według kosztów zakupu lub naprawy, udokumentowanych rachunkiem, z uwzględ-
nieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń według cen w dniu ustalenia wysokości  
odszkodowania. 

9. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 50 zł.

Ubezpieczenie mienia od dewastacji
§ 11

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody polegające na dewastacji ubezpieczonego  
mienia.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1)-6).

3. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1, a ponadto za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu mienia w wyniku zabrudzenia, pomalowania, tzw. graffiti,
2) w antenach, neonach, tablicach informacyjnych i reklamowych,
3) w szybach i przedmiotach szklanych, o których mowa w § 10 ust. 2.

4. Mienie od dewastacji ubezpiecza się na pierwsze ryzyko. 

5. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubez-
pieczenia dewastacji mienia, który wynosi maksymalnie 50.000 zł.

6. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowiednich  
zapisów ujętych w § 8.

7. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
§ 12

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w mieniu podczas jego transportu.
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2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność ubezpieczającego bądź 
będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, pozostające w związku  
z prowadzoną działalnością gospodarczą, określoną w umowie ubezpieczenia,  
przewożone na jego ryzyko wszystkimi środkami transportowymi, na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od momentu rozpoczęcia załadunku  
do chwili zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem,  
że załadunek i/ lub rozładunek mają miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem  
i/ lub zakończeniem przewozu.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje transportu następujących rodzajów mienia:
1) środków płatniczych, papierów wartościowych, banderoli akcyzy, świadectw  

udziałowych, kart kredytowych i płatniczych, kart telefonicznych, żetonów, biletów 
komunikacyjnych, losów loteryjnych, 

2) akt, wzorów, prototypów, dokumentów oraz danych zarejestrowanych na wszelkiego  
rodzaju nośnikach danych,

3) złota, srebra, platyny i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i półszlachet-
nych, pereł,

4) dzieł sztuki, przedmiotów artystycznych i unikatowych, zbiorów i kolekcji wszelkie-
go rodzaju,

5) pojazdów samochodowych, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, przesyłek pocz-
towych, rzeczy przewożonych jako bagaż podręczny,

6) żywych zwierząt,
7) przewożonego w ramach handlu obwoźnego,
8) przewożonego zarobkowo przez ubezpieczającego,
9) w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),
10) materiałów niebezpiecznych – wybuchowych i promieniotwórczych,
11) maszyn i urządzeń przenośnych używanych poza miejscem ubezpieczenia.

5. HDI odpowiada za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego  
mienia powstałe wskutek następujących zdarzeń:
1) ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny,  

obsunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,
2) wypadku, jakiemu uległ środek transportowy, 
3) rozboju,
4) kradzieży z włamaniem do środka transportu, kradzieży z włamaniem z jednocze-

snym zaborem środka transportu.

6. Podczas załadunku/wyładunku mienia HDI nie odpowiada za szkody powstałe  
wskutek ryzyk wymienionych w ust. 5 pkt 4).

7. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4) i pkt 7)-9),  
a ponadto za szkody:
1) powstałe wskutek wypadku środka transportu, gdy został on spowodowany złym 

stanem technicznym tego środka lub jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości, 

U
B

EZ
PI

EC
ZE

N
IE

 M
IE

N
IA



26

po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających 
albo nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania pojazdem,

2) powstałe wskutek braku miary, wagi lub objętości w granicach obowiązujących 
norm ubytku naturalnego,

3) powstałe wskutek wady towaru, w tym wady ukrytej lub naturalnych właściwości 
towaru,

4) nie przekraczające 0,5% wartości mienia przewożonego na jednym środku trans-
portu – dla ładunków masowych (sypkich),

5) powstałe wskutek niewłaściwego oznakowania, braku lub niedostatecznego opa-
kowania, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, nieprawidłowego załadowania 
lub rozmieszczenia towaru na środku transportu,

6) powstałe wskutek użycia niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego 
do przewozu określonego rodzaju mienia,

7) powstałe w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej,
8) powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

8. Pojazd, którym przewożone jest ubezpieczone mienie, powinien posiadać co najmniej 
jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm, immobiliser, blokadę skrzyni  
biegów itp. (dotyczy samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t).

9. Ustala się minimalne wymagane zabezpieczenia mienia w transporcie:
1) kierowca opuszczając pojazd obowiązany jest zabrać dokumenty dotyczące  

pojazdu i przewożonej przesyłki oraz zamknąć pojazd na wszystkie istniejące zamki,  
zamknąć wszystkie szyby i uruchomić zamontowane w nim urządzenia przeciw-
kradzieżowe,

2) kierowca nie może pozostawiać w pojeździe kluczyków w przypadku oddalenia  
się od pojazdu, niezależnie od tego, na jaką odległość się oddalił,

3) podczas postoju pojazd powinien być parkowany na parkingach strzeżonych,  
a w przypadku ich braku dopuszcza się możliwość parkowania na placach  
dostawców, odbiorców, pod warunkiem, że place te są trwale ogrodzone, zamknięte,  
oświetlone i pod stałym dozorem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza  
się możliwość postoju – maksymalnie do 45 minut – na stacjach benzynowych, 
w miejscach oświetlonych, w miarę możliwości w zasięgu wzrokowym kierowcy 
będącego poza pojazdem.

10. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 8 i 9 muszą być spełnione łącznie.

11. Mienie w transporcie krajowym ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

12. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać maksymalnej wartości przewożonego  
mienia na jednym środku transportu i powinna być ustalana na podstawie wartości 
mienia określonego w fakturze dostawcy lub dowodzie wewnętrznym albo wartości  
odpowiadającej faktycznym kosztom wytworzenia wraz z kosztami dostarczenia  
mienia do miejsca przeznaczenia.

13. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubez-
pieczenia mienia podczas transportu, który wynosi maksymalnie 100.000 zł.
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14. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

15. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
od szkód elektrycznych

§ 13

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne 
od szkód elektrycznych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia są czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy  
maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne po testach próbnych zakończonych 
wynikiem pozytywnym.

3. Miejscem ubezpieczenia jest lokalizacja wskazana w umowie ubezpieczenia, znajdu-
jąca się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne są ubezpieczone od szkód spowo-
dowanych działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia co najmniej jednego  
z następujących zdarzeń:
1) uszkodzenia i zwarcia izolacji, 
2) nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, 
3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego powstałej wskutek awarii,
4) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
5) niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny.

5. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4) i pkt 7)-9), 
a ponadto za szkody:
1) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia,
2) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje  

specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji  
(we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach elektrycznych, 
stycznikach, odgromnikach wydmuchowych, żarówkach itp.),

3) we wszelkiego rodzaju miernikach, czujnikach, licznikach, grzejnikach elektrycz-
nych, lampach,

4) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez warsztat naprawczy,
5) w czasie naprawy, konserwacji lub remontu ubezpieczanych maszyn i urządzeń,
6) podczas prób i testów dokonywanych na maszynach elektrycznych z wyjątkiem 

prób i testów dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 
(oględzinami i przeglądami),

7) w maszynach elektrycznych, w których – w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
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szkodę – nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin, 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,

8) powstałe wskutek przyczyny mechanicznej.

6. Maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne od szkód elektrycznych ubezpiecza 
się na pierwsze ryzyko. 

7. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia  
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  
ubezpieczenia maszyn i urządzeń elektryczny i elektronicznych od szkód elektrycz-
nych, który wynosi maksymalnie 20.000 zł.

8. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowiednich  
zapisów ujętych w § 8.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Ubezpieczenie wadliwego użytkowania sprzętu elektronicznego
§ 14

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody polegające na wadliwym użytkowaniu 
sprzętu elektronicznego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zainstalowany w miejscach 
wskazanych w umowie ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych wynikiem 
pozytywnym. 

3. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4)  
i pkt 7)-9), a ponadto za szkody spowodowane w sposób bezpośredni lub pośredni 
wskutek:
1) czynności wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu lub naprawy ubezpie-

czonych przedmiotów,
2) tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w eksploatacji.

4. HDI nie odpowiada za szkody, do naprawy których zobligowany jest producent lub 
punkt serwisowy z tytułu okresu gwarancji lub rękojmi.

5. HDI nie odpowiada za szkody będące defektami estetycznymi takimi jak: zadrapania 
na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały 
one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie sprzętu elektronicznego.

6. Wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.
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7. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubez-
pieczenia wadliwego użytkowania sprzętu elektronicznego, który wynosi maksymalnie 
30.000 zł.

8. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Ubezpieczenie utraty danych i oprogramowania
§ 15

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody polegające na utracie danych i oprogra-
mowania z nośników danych oraz z dysków twardych wskutek szkody, za którą HDI 
ponosi odpowiedzialność w stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętym ubezpie-
czeniem.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 objęte są ubezpieczeniem pod warunkiem wykonywania  
kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w przystosowanej 
do tego celu szafie pancernej lub w pomieszczeniu znajdującym się w innej strefie 
ogniowej.

3. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje danych i programów zapisanych w pamięci  
operacyjnej komputera.

4. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4) i pkt 7)-9),  
a ponadto za szkody spowodowane:
1) działaniem wirusów komputerowych i nielegalnym wejściem do systemu kompute-

rowego (sieci),
2) nieprawidłowym użytkowaniem lub wgrywaniem oprogramowania,
3) nieumyślnym skasowaniem danych i oprogramowania przez użytkownika. 

5. Suma ubezpieczenia utraty danych i oprogramowania ustalana jest przez ubezpiecza-
jącego na pierwsze ryzyko. 

6. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia  
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  
ubezpieczenia utraty danych i oprogramowania, który wynosi maksymalnie 15.000 zł.

7. Podstawą ustalenia wysokości szkody dla danych i oprogramowania są faktycznie  
poniesione koszty na:

U
B

EZ
PI

EC
ZE

N
IE

 M
IE

N
IA



30

1) automatyczne lub ręczne ponowne wprowadzenie danych i programów z urządzeń 
przechowujących dane (kopii zapasowych),

2) automatyczne lub ręczne ponowne wprowadzenie danych i programów  
z oryginalnych programów lub dokumentów, dostępnych Ubezpieczającemu  
(łącznie z kompilacją i edycją),

3) odtworzenie lub wprowadzenie systemów operacyjnych i standardowego oprogra-
mowania.

8. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych
§ 16

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w maszynach i urządzeniach przeno-
śnych, w każdym miejscu ich użytkowania oraz podczas przenoszenia lub przewożenia  
(łącznie z załadunkiem i wyładunkiem).

2. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia przenośne (w tym elektroniczny  
sprzęt przenośny) wymienione we wniosku o ubezpieczenie, które ze względu  
na charakter prowadzonej działalności są używane również poza miejscem ubezpie-
czenia określonym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ubezpieczeniu podlegają wyłącznie maszyny i urządzenia przenośne, które stanowią  
własność ubezpieczającego lub znajdują się w jego posiadaniu na podstawie  
odpowiedniego tytułu prawnego.

4. Maszyny i urządzenia przenośne, o których mowa w ust. 2 i 3 ubezpieczone są w takim 
zakresie jak lokalizacje, a ponadto od szkód powstałych:
1) wskutek zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytego do transportu maszyn  

i urządzeń przenośnych, w następstwie zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku 
drogowego),

2) w związku ze zdarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochro-
nę powierzonego mienia (nagła choroba, śmierć tej osoby lub ciężkie uszkodzenie 
ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku). 

5. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4) i pkt 7)-9),  
a ponadto za szkody powstałe wskutek:
1) braku opakowania maszyn lub urządzeń przenośnych, niewłaściwego opakowania 

bądź opakowania niezgodnego z zaleceniami producenta,
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2) zniszczenia lub uszkodzenia maszyn lub urządzeń przenośnych w wyniku  
kolizji/wypadku drogowego środka transportu, gdy zostały one spowodowane złym 
stanem technicznym tego środka transportowego lub jeżeli kierowca był w stanie 
nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków 
odurzających albo nie posiadał wymaganych ważnych uprawnień do kierowania 
pojazdem,

3) pozostawienia maszyn lub urządzeń bez dozoru lub bez zapewnienia innego  
skutecznego zabezpieczenia podczas postoju środka transportu,

4) wyłudzenia, podstępu, oszustwa, przywłaszczenia lub fałszerstwa,
5) kradzieży bez włamania lub za zaginięcie mienia czy sprzeniewierzenie.

6. Ubezpieczenie nie obejmuje: danych i oprogramowania, maszyn i urządzeń przeno-
śnych (w tym przenośnego sprzętu elektronicznego) stanowiących środki obrotowe 
służące do sprzedaży oraz mienia przewożonego zarobkowo przez ubezpieczającego.

7. Pojazd, którym przewożone są maszyny lub urządzenia przenośne powinien:
1) posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm, immo-

biliser, blokadę skrzyni biegów itp., włączane w czasie każdego postoju,
2) posiadać twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
3) w porze nocnej, tj. między godzinami 22.00 a 6.00 znajdować się parkingu strze-

żonym lub w zamkniętym garażu,
4) być prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki - podczas każdego postoju.

8. Ubezpieczone mienie znajdujące się w pojeździe powinno być przechowywane w miej-
scu, w którym jest niewidoczne z zewnątrz pojazdu.

9. Wymagania, o których mowa w ust.  7 i 8 muszą być spełnione łącznie.

10. W przypadku, gdy maszyny i urządzenia przenośne przechowywane są w pokojach 
hotelowych, za wystarczające uznaje się standardowe zamknięcie okien i drzwi.

11. Maszyny i urządzenia przenośne ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

12. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ubez-
pieczenia maszyn i urządzeń przenośnych, który wynosi maksymalnie 50.000 zł.

13. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

14. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

15. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

16. Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju oraz szkód elektrycz-
nych udział własny ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 15 %  
jej wysokości. Wówczas nie ma zastosowania franszyza redukcyjna o której mowa  
w ust. 15.
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Ubezpieczenie zepsucia towarów wskutek rozmrożenia
§ 17

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o odpowiedzialność za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek 
ich rozmrożenia. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki obrotowe lub mienie przyjęte do sprze-
daży lub w celu wykonania usługi.

3. Ubezpieczeniu podlegają wyłącznie towary, których właściwości naturalne nakazują 
przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych w temperaturze co najmniej minus 
18 stopni Celsjusza. 

4. HDI odpowiada za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek rozmrożenia  
będącego następstwem:
1) przerwy w dostawie prądu elektrycznego  z przyczyn niezależnych od ubezpiecza-

jącego, trwającej ponad dwie godziny,
2) uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku szkód elektrycznych.

5. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)-4) i pkt 7)-9),  
a ponadto za szkody powstałe wskutek:
1) niewłaściwego przechowywania towarów,
2) uszkodzenia mechanicznego opakowań.

6. Towary od zepsucia wskutek rozmrożenia ubezpiecza się na pierwsze ryzyko. 

7. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia  
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
dla ubezpieczenia zepsucia towarów wskutek rozmrożenia, który wynosi maksymalnie 
10.000 zł.

8. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

9. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowied-
nich zapisów ujętych w § 8.

10. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 300 zł.

Postanowienia ogólne dotyczące ubezpieczenia mienia

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia
§ 18

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
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2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo zgody HDI.

3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę przedmiotu przecho-
dzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą HDI umówiły 
się inaczej.

4. Pomimo przejścia obowiązków, o których mowa w ust. 3, zbywca odpowiada solidarnie 
z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu 
ubezpieczenia na nabywcę.

5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu  
ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu  
ubezpieczenia na nabywcę.

Wierzytelność ubezpieczeniowa
§ 19

1. Wierzytelność ubezpieczającego w stosunku do HDI, której treścią jest prawo  
do odszkodowania może być przedmiotem zastawu lub cesji pod warunkiem uprzed-
niej – wyrażonej na piśmie zgody HDI. 

2. Uprawnionym do odszkodowania jest nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej  
(zastawnik lub cesjonariusz), do którego stosuje się w tym zakresie odpowiednio zasady  
ubezpieczenia na cudzy rachunek.

3. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie zwalnia  
go z obowiązków związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia
§ 20

1. Suma ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności ulega zmniejszeniu o wartość każdego 
wypłaconego odszkodowania.

2. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia/ limitu odpowiedzialności w danym  
ryzyku, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w odniesieniu do tego ryzyka.

3. Suma ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności może zostać podwyższona po opłaceniu 
dodatkowej składki, w przypadku:
1) zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia, 
2) zmniejszenia sumy ubezpieczenia/ limitu odpowiedzialności w następstwie wypłaty  

odszkodowania.

4. Podwyższona suma ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności stanowi górną granicę  
odpowiedzialności HDI od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.
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5. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia uległa  
zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy  
ubezpieczenia co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem składki.

ROZDZIAŁ III 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Zasady ogólne
§ 21

Niniejszy rozdział reguluje odpowiednio w §§ 22 do 35 zapisy dotyczące ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk dodatkowych do ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, tj.: 

1) przedmiot i zakres  ubezpieczenia,
2) wyłączenia odpowiedzialności HDI,
3) sumę gwarancyjną i warunki jej zmiany,
4) sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 22

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną  
i określoną w umowie ubezpieczenia działalnością gospodarczą i/lub posiadanym  
mieniem.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego  
za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), jak  
i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność  
kontraktowa), z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych ogólnych  
warunkach oraz umowie ubezpieczenia.

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na podstawie niniejszych  
OWU obejmuje odpowiedzialność cywilną za wypadki ubezpieczeniowe, które miały 
miejsce w okresie ubezpieczenia.

4. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody osobowe i rzeczowe wraz ze stratami pozo-
stającymi w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem, wyrządzone nieumyśl-
nie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub jego 
pracowników.

5. HDI obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody  
powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. HDI w granicach sumy gwarancyjnej pokrywa uzasadnione i uzgodnione z HDI kosz-
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ty procesu sądowego z udziałem ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciwko  
której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 23

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego lub osób, za które ponosi  

on odpowiedzialność,
2) wyrządzone po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków  

lub innych środków odurzających,
3) wynikające z przyjęcia przez ubezpieczającego odpowiedzialności w szerszym  

zakresie aniżeli wynika to z przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących 
przepisów prawa, 

4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wojny 
domowej, rewolucji, strajków, rozruchów, akcji protestacyjnych, terroryzmu,

5) wynikające z naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw 
fabrycznych oraz koncesji i zezwoleń, 

6) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, planach, zbiorach archi-
walnych, dokumentach, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich i muzealnych, 
przedmiotach zabytkowych i unikatowych,

7) powstałe wskutek nałożenia kar pieniężnych, umownych, grzywien sądowych  
i administracyjnych, podatków, należności publicznoprawnych, w tym również  
odszkodowań o charakterze karnym oraz odsetek od tych kar i grzywien,

8) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni jonizujących,  
laserowych, maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz 
skażenia radioaktywnego, 

9) spowodowane powolnym działaniem temperatury, gazów, pary, wilgoci,  
pleśni, dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, wibracji, hałasu, zagrzybienia,  
osiadania i usuwania się gruntów (w tym również budynków/budowli wzniesionych 
na tych gruntach) wskutek zalania stojącymi lub płynącymi wodami,

10) związane z wytwarzaniem, przerobem, składowaniem, dystrybucją, sprzedażą, 
transportem lub używaniem materiałów wybuchowych i amunicji,

11) związanie z usuwaniem, składowaniem, transportem i przetwarzaniem odpadów, 
12) spowodowane ruchem zakładu górniczego, 
13) związane z produkcją, posiadaniem, użytkowaniem, konserwacją, obsługą,  

serwisowaniem, naprawą statków, maszyn i urządzeń latających i pływających, 
pojazdów szynowych, urządzeń transportu linowego oraz działalnością portów 
morskich i lotniczych,

14) powstałe przez bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie azbestu, formaldehydu, 
dioksyn, polichlorowanych bifenyli (PCB), 

15) powstałe w komputerach, programach, systemach lub urządzeniach komputero-
wych i telekomunikacyjnych lub ich częściach oraz oprogramowaniu komputero-
wym, powodujące zakłócenia lub utratę danych elektronicznych i uniemożliwiające 
zapamiętywanie, gromadzenie, przetwarzanie, zachowanie i transmisję danych,
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16) powstałe w związku z tworzeniem lub wdrażaniem oprogramowania informatycz-
nego,

17) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę  
komputera, jego programów i sieci, w tym korzystanie z Internetu,

18) powstałe przez bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie wyrobów tytoniowych  
na organizm ludzki,

19) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań  
o charakterze medycznym, w tym badań klinicznych,

20) powstałe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń,
21) związane z wykonywaniem określonego zawodu (odpowiedzialność cywilna zawo-

dowa) lub prowadzeniem określonego rodzaju działalności, będące przedmiotem 
obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,

22) wynikające z umowy przewozu lub umowy spedycji,
23) wynikające z wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
24) których naprawienie dochodzone jest na podstawie przepisów o gwarancji jakości 

lub rękojmi oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową,
25) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczającym, w tym spół-

kom, w których  ubezpieczający jest udziałowcem lub akcjonariuszem, 
26) powodujące roszczenia pomiędzy osobami pozostającymi w związku gospodar-

czym, przez które rozumie się sytuacje, gdzie jeden z podmiotów pełni w nich 
funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne, 

27) spowodowane w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa finansowego 
i kredytowego, prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych, projekto-
wania, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
oraz doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego, finansowego,

28) polegające na powstaniu szkody finansowej,
29) wyrządzone uczestnikom w związku z organizowaniem imprez sportowych,  

artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, integracyjnych itp. oraz imprez  
masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

30) wyrządzone w podziemnych urządzeniach lub instalacjach,
31) wyrządzone członkom wspólnoty mieszkaniowej w związku z posiadanym przez 

wspólnotę mieniem,
32) wyrządzone pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy 

ubezpieczenia (OC wzajemne),
33) wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,
34) wyrządzone w rzeczach gości hotelowych wniesionych przez nich na teren hotelu 

lub podobnego zakładu,
35) będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przecho-

wania pojazdów na parkingu strzeżonym,
36) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych.

2. Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony za opłatą dodatkowej składki  
poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia ryzyk dodatkowych, o których mowa  
w §§ 27- 35, HDI nie ponosi odpowiedzialności również za szkody: 
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1) powstałe w związku z produktem wprowadzonym do obrotu,
2) powstałe po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi  

do odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania,
3) wyrządzone w mieniu osób trzecich przekazanym lub udostępnionym ubezpie-

czającemu w celu wykonania usługi naprawy, przeglądu, obróbki, czyszczenia  
lub innych podobnych czynności wykonywanych w zakresie prowadzonej przez 
ubezpieczającego działalności gospodarczej, powstałe w trakcie ich wykonywania, 

4) poniesione przez pracowników ubezpieczającego w związku z wykonywaniem 
pracy, 

5) powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczający  korzystał na podstawie  
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy nienazwanej  
o podobnym charakterze, 

6) w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, leasingu użyczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym 
charakterze,

7) w rzeczach przyjętych na przechowanie, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczającego, 

8) wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego,
9) wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne  

w związku z ruchem tych pojazdów w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia  
ryzyk dodatkowych, o których mowa w §§ 27- 35, powoduje objęcie ochroną  
ubezpieczeniową szkód wymienionych w ust. 2 wyłącznie w zakresie określonym  
w tych postanowieniach dodatkowych.

4.  Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje roszczeń o wykona-
nie lub należyte wykonanie umów, roszczeń o wykonanie zastępcze oraz roszczeń 
dotyczących zwrotu kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów. 
Jednakże ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w niniej-
szym paragrafie stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna
§ 24

1. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi suma gwarancyjna określona w umowie 
ubezpieczenia.

2. Sumę gwarancyjną ustala się na jeden i wszystkie wypadki powstałe w okresie ubez-
pieczenia i wynosi ona maksymalnie 500.000 zł.

3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania.

U
B

EZ
PI

EC
ZE

N
IE

 O
D

PO
W

IE
D

ZI
A

LN
O

ŚC
I C

YW
IL

N
EJ



38

4. W porozumieniu z ubezpieczającym w ramach sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie 
ubezpieczenia mogą być określone podlimity kwotowe (na jeden i wszystkie wypadki) 
określające odpowiedzialność HDI za szkody z tytułu określonych ryzyk (podlimit sumy 
gwarancyjnej).

5. Wypłata odszkodowania z podlimitu sumy gwarancyjnej ustalonego dla określonych 
ryzyk powoduje zmniejszenie tego podlimitu o wypłaconą kwotę, a także zmniejsza 
sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia. 

Warunki zmiany sumy gwarancyjnej
§ 25

1. Suma gwarancyjna/podlimit sumy gwarancyjnej mogą zostać podwyższone po opłace-
niu dodatkowej składki, w przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej/ podlimitu sumy 
gwarancyjnej w następstwie wypłaty odszkodowania.

2. Podwyższona suma gwarancyjna/ podlimit sumy gwarancyjnej stanowi górną granicę 
odpowiedzialności HDI od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 26

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej 
jednak niż suma gwarancyjna  określona w umowie ubezpieczenia i podlimit sumy 
gwarancyjnej określony w ramach tej sumy.

2. HDI w granicach sumy gwarancyjnej zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków,  
o których mowa w § 45 ust. 5 pkt 5) i ust. 6 pkt 1), jeżeli środki te były celowe, chociażby  
okazały się bezskuteczne.

3. W przypadku szkody rzeczowej od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania 
potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. 

Ryzyka dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
§ 27

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za produkt.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem 
do obrotu produktu.
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3. HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego 
za szkody spowodowane przez wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia.

4. HDI ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony  
do obrotu w okresie ubezpieczenia, a w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest 
kontynuowana w HDI z zakresem obejmującym niniejsze ryzyko dodatkowe, również  
za wypadki spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu w okresach  
poprzednich umów ubezpieczenia zawartych w HDI.

5. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) w samym produkcie wprowadzonym do obrotu w związku z jego uszkodzeniem  

i/lub zniszczeniem,
2) w przedmiocie wykonywanej pracy lub usługi,
3) wyrządzone przez produkt, który przed wprowadzeniem do obrotu nie został  

w sposób należyty sprawdzony lub zostały zatajone informacje o jego wadliwości,
4) spowodowane przez produkt niepełnowartościowy wprowadzony do obrotu z infor-

macją o wadzie, w zakresie szkód wyrządzonych tą wadą,
5) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu, aprobaty 

technicznej, zezwolenia dopuszczającego do obrotu, o ile były wymagane przepi-
sami prawa,

6) powstałe wskutek użycia produktu, dla którego ustalony okres użytkowania  
lub przydatności minął,

7) wyrządzone przez produkty zawierające gazy i lotne produkty naftowe,
8) wynikające z niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji produktu oraz związane  

z użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
9) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy, ogłoszenia, braku właściwych  

etykiet i opakowań zawierających ostrzeżenia i instrukcje użytkowania i obsługi,
10) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego oraz wyrządzone przez  

produkty zmodyfikowane genetyczne lub składające się z takich produktów,
11) powstałe wskutek stosowania i wykorzystywania materiałów pochodzących z ciała 

ludzkiego oraz zawierających krew, osocze lub substancje krwiopochodne,
12) wyrządzone przez nieprzetworzone produkty rolne, leśnie, hodowlane i zwierzynę 

łowną,
13) wyrządzone przez produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, hormonalne środki 

antykoncepcyjne, silikon i botoks oraz inne środki wykorzystywane do zabiegów 
chirurgii plastycznej, 

14) wyrządzone przez produkt przeznaczony do zamontowania w jakichkolwiek urzą-
dzeniach latających, pływających, samochodach i motocyklach oraz w pojazdach 
szynowych i wolnobieżnych,

15) wynikłe z wadliwości produktu finalnego powstającego dopiero przez połączenie, 
zmieszanie, obróbkę lub wytworzonych przy użyciu wadliwych maszyn i urządzeń 
ubezpieczającego; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód osobowych i rzeczo-
wych wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny,

16) powstałe w związku z usunięciem, demontażem lub odsłonięciem wadliwego  
produktu oraz montażem, umocowaniem lub położeniem produktu bez wad.
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6. HDI nie pokrywa kosztów wycofania produktu z rynku i zastąpienia go produktem  
wolnym od wad.

7. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, 
który wynosi maksymalnie 100.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 
z wadliwym wykonaniem prac lub usług powstałe po ich przekazaniu odbiorcy

§ 28

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego  
za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług powstałe  
po ich przekazaniu odbiorcy. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe i rzeczowe, które powstały po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu  
wykonanej pracy lub usługi do odbiorcy, wynikłe z wadliwego ich wykonania przez 
ubezpieczającego.

3. HDI ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno odbiorcy prac lub usług, 
jak również innym poszkodowanym. 

4. HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego 
za szkody spowodowane przez wypadki powstałe w okresie ubezpieczania.

5. HDI ponosi odpowiedzialność za wypadki wynikające z wadliwego wykonania prac lub 
usług przekazanych odbiorcy w okresie ubezpieczenia, a w przypadku, gdy umowa 
ubezpieczenia jest kontynuowana w HDI z zakresem obejmującym niniejsze ryzyko 
dodatkowe, również za wypadki wynikające z wadliwego wykonania prac lub usług 
przekazanych odbiorcy w okresach poprzednich umów ubezpieczenia zawartych w 
HDI.

6. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szko-
dy powstałe po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi do 
odbiorcy, wynikłe z wadliwego ich wykonania przez ubezpieczającego, który wynosi 
maksymalnie 250.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przekazanym 
ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania

§ 29

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpiecze-
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nia odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody  
w mieniu przekazanym ubezpieczającemu, w celu wykonania usługi, powstałe  
w trakcie jej wykonywania.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu osób trzecich, przekazanym lub udostęp-
nionym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi naprawy, przeglądu, obróbki, 
czyszczenia lub innych podobnych czynności wykonywanych w zakresie prowadzonej  
przez niego działalności gospodarczej objętej ochroną ubezpieczeniową, powstałe  
w trakcie ich wykonywania, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu tego mienia. 

3. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,   
2) wyrządzone podczas holowania  i/lub przeprowadzanych jazd próbnych. 

4. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody  
w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi i powstałe  
w trakcie jej wykonywania, który wynosi maksymalnie 100.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
§ 30

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną pracodawcy.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego wskutek wypadku 
przy pracy w rozumieniu odpowiedniej ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody wynikłe  
z chorób zawodowych pracowników ubezpieczającego.

4. W odniesieniu do szkód osobowych objętych ochroną na podstawie niniejszego ryzyka 
dodatkowego HDI wypłaca odszkodowanie zaliczając na jego poczet kwotę świadcze-
nia przysługującego pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy na podstawie odpo-
wiedniej ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

5. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodaw-
cy, który wynosi maksymalnie 250.000 zł.
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości
§ 31

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną najemcy nieru-
chomości.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczający korzysta  
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy niena-
zwanej o podobnym charakterze polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nierucho-
mości lub ich części.

3. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) spowodowane normalnym zużyciem mienia w trakcie jego używania,
2) wynikające z podnajmowania lokalu lub budynku w całości lub części,
3) wynikające ze zmian w użytkowanych pomieszczeniach poczynionych wbrew 

umowie albo ich przeznaczeniu,
4) powstałe w nieruchomościach wykorzystywanych przez ubezpieczającego  

w innych  celach niż zostały podane w umowie,
5) w gruntach.

4. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy 
nieruchomości, który wynosi maksymalnie 250.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy mienia ruchomego
§ 32

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną najemcy mienia 
ruchomego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szko-
dy rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia ruchomego, z którego 
ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia 
lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze. 

3. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) spowodowane normalnym zużyciem mienia w trakcie jego używania lub nadmiernym  

jego obciążeniem oraz niezgodnie z jego przeznaczeniem,
2) spowodowane utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia,
3) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w nich pozosta-

wionych,
4) w wyrobach ze szkła i ceramiki,
5) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
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4. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy 
mienia ruchomego, który wynosi maksymalnie 250.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w rzeczach przyjętych  
na przechowanie przez ubezpieczającego (OC przechowawcy)

§ 33

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody  
w rzeczach przyjętych na przechowanie przez ubezpieczającego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody w rzeczach ruchomych przyjętych na przechowanie przez ubezpieczającego,  
polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie.

3. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu albo w rzeczach w nich pozosta-

wionych,
2) wynikające z wad lub naturalnej właściwości rzeczy,
3) wyrządzone w następstwie wydania rzeczy oddanej na przechowanie osobie  

nieuprawnionej do jej odbioru,
4) polegającej na utracie mienia w następstwie innej przyczyny niż kradzież z włama-

niem i rozbój.

4. W przypadku kradzieży z włamaniem i rozboju rzeczy przyjętych na przechowanie 
ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin  
powiadomić Policję oraz HDI o zdarzeniu. 

5. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody  
w rzeczach  przyjętych na przechowanie przez ubezpieczajacego, który wynosi  
maksymalnie 100.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  
przez podwykonawców

§ 34

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody  
wyrządzone przez podwykonawców.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców,  
którym ubezpieczający zlecił wykonanie pracy, usługi lub innych czynności.
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3. Z dniem wypłaty odszkodowania na HDI przechodzi prawo dochodzenia roszczeń  
regresowych od  podwykonawcy odpowiedzialnego za powstanie szkody do wysokości 
wypłaconego odszkodowania, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej.

4. HDI nie odpowiada za szkody, o których mowa w § 23, a ponadto za szkody:
1) powstałe w następstwie wykroczenia poza zakres objętych umową prac, usług  

lub innych czynności,
2) wyrządzone przez osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

nie posiadały odpowiednich uprawnień do wykonywania zleconych prac, usług  
lub innych czynności,

3) powodujące roszczenia pomiędzy ubezpieczającym i podwykonawcami. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.2 obejmuje wyłącznie odpowiedzial-
ność cywilną podwykonawców, z którymi ubezpieczający zawarł pisemne umowy.

6. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez podwykonawców, który wynosi maksymalnie 200.000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez maszyny 
budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające  

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
§ 35

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody  
wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie  
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego  
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze 
oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej. 

3. HDI nie odpowiada za szkody o których mowa w § 23, a ponadto za szkody wyrzą-
dzone przez osoby nie posiadające wymaganych prawem odpowiednich uprawnień  
do kierowania pojazdami danej kategorii.

4. Górną granicą odpowiedzialności HDI stanowi określony w umowie ubezpieczenia 
podlimit sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szko-
dy wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie  
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, który wynosi maksymalnie 100.000 zł.
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ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA WSPÓLNE

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne
§ 36

1. Na podstawie niniejszych OWU, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego 
roku lub okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

2. HDI zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka przyjmowanego do ubez-
pieczenia.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
§ 37

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

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać następujące dane: 
1) nazwę (imię i nazwisko) oraz adres ubezpieczającego (PESEL lub REGON),
2) nazwę (imię i nazwisko) oraz adres ubezpieczonego (PESEL lub REGON),
3) miejsce ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia,
5) okres ubezpieczenia,
6) rodzaj prowadzonej działalności,
7) data rozpoczęcia prowadzonej działalności,
8) przychód za ostatni rok uzyskany ze sprzedaży towarów, wyrobów lub usług,
9) zakres ubezpieczenia z uwzględnieniem wnioskowanych ryzyk dodatkowych,
10) liczbę zatrudnionych pracowników,
11) sumę ubezpieczenia/gwarancyjną i sposób jej ustalania,
12) liczbę, wartość i przyczyny szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Wniosek o ubezpieczenie wypełnia i podpisuje ubezpieczający lub osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Wniosek stanowi 
integralną część umowy ubezpieczenia.

4. HDI potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia - dokumentem ubezpieczenia.

5. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez HDI ubezpie-
czającemu dokumentu ubezpieczenia.

6. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych  
informacji związanych z umową.

U
M

O
W

A 
U

B
EZ

PI
EC

ZE
N

IA



46

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 38

1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek (ubezpieczonego), 
którego wymienia się we wniosku i w dokumencie ubezpieczenia.

2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje HDI wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

3. HDI może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ  
na odpowiedzialność HDI z tytułu umowy ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego odszkodowania/świadczenia 
bezpośrednio od HDI (nie dotyczy ubezpieczenia OC).

5. Ubezpieczony może żądać od HDI informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
ubezpieczonego.

Czas trwania odpowiedzialności HDI
§ 39

1. Odpowiedzialność HDI rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy,  
nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej 
raty, w kwocie podanej w umowie ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny 
termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

2. Jeżeli HDI ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierw-
szej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, HDI może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki/pierwszej 
raty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia 
umowy przez HDI wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona 
składka lub jej pierwsza rata i w takim przypadku HDI przysługuje roszczenie o zapłatę 
zaległej składki lub jej pierwszej raty. 

3. Jeżeli ubezpieczający opłacił składkę lub jej pierwszą ratę po terminie określonym  
w umowie ubezpieczenia, a HDI nie wypowiedziało umowy ze skutkiem natychmiasto-
wym, umowa ubezpieczenia nie wygasa, a wpłaconą zaległą składkę lub jej pierwszą 
ratę należy przyjąć i zaewidencjonować.

4. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli ubezpieczający nie opłaci kolejnej 
raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, HDI może wezwać  
ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 
HDI z upływem wyznaczonego terminu płatności.
W braku wezwania ze strony HDI umowa ubezpieczenia nie wygasa, a HDI przysługuje  
roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.

U
M

O
W

A 
U

B
EZ

PI
EC

ZE
N

IA



47

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 40

1. Umowa ubezpieczenia  rozwiązuje się:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 36 ust. 1,
2) z dniem wypowiedzenia przez HDI umowy ubezpieczenia ze skutkiem natych-

miastowym lub z upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka  
lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 39 ust. 2,

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty 
składki, w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 39 ust. 4,

4) z dniem wypłaty odszkodowania/ świadczenia wyczerpującego sumę ubezpiecze-
nia/ gwarancyjną,

5) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 18, a w przypadku  
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dniem zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej.

2. Zapłacenie składki/raty składki po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia nie skutkuje  
wznowieniem tej umowy, ani też zawarciem nowej umowy na dotychczasowych  
warunkach.

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia 
HDI przysługuje składka za czas trwania odpowiedzialności. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 41

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, HDI może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy ponosiło odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata 
nie została zapłacona w terminie.

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodo-
bieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki,  
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od po-
czątku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga 
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, HDI może ją wypowiedzieć z ważnych 
powodów, takich jak:
1) próby wyłudzenia lub wyłudzenia odszkodowania/świadczenia przez ubezpiecza-

jącego/ubezpieczonego,
2) stwierdzenia, iż kolejna szkoda wyrządzona została:

a) z winy umyślnej ubezpieczającego/ ubezpieczonego , lub
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b) rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego; zapis nie ma zasto-
sowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 42

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpiecza-
jący, ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni, od dnia zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku 
zapłacenia składki za okres, w jakim HDI udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA/ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
§ 43

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy 
ubezpieczenia.

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona 
jest od:
1) okresu ubezpieczenia,
2) sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej,
3) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,
4) systemu ubezpieczenia,
5) zakresu ubezpieczenia,
6) przebiegu szkodowości.

3. Składkę za ubezpieczenie oblicza się za czas trwania odpowiedzialności HDI, zgodnie 
z zasadami określonymi w taryfie składek z uwzględnieniem systemu zniżek i zwyżek 
składki.

4. Przy zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania, powodującej konieczność  
opłacenia dodatkowej składki lub zwrotu składki, składkę tę przelicza się według taryfy 
składek zgodnej z datą zawartej umowy ubezpieczenia.

5. Dodatkowa składka, o której mowa w ust. 4 płatna jest jednorazowo.

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej
§ 44

1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, 
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chyba, że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin opłacenia 
składki lub jej pierwszej raty.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu  
ubezpieczenia, opłaty składki lub jej pierwszej raty należy dokonać w ciągu 14 dni  
od jego doręczenia.

3. HDI może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w ratach, przy czym terminy opłat 
kolejnych rat składki HDI określa w dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolej-
nej raty składki we wskazanym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności  
HDI zgodnie z § 39 ust. 4.

4. HDI może potrącić zaległą składkę/ratę składki z kwoty wypłacanego odszkodowania 
w przypadku, gdy termin jej płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania/
świadczenia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

5. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek bankowy HDI.

6. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia  
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki, za niewykorzystany okres ochrony  
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu ubez-
pieczenia (szkoda całkowita) i wypłaty odszkodowania/ świadczenia równego  
sumie ubezpieczenia/gwarancyjnej. Zwrot składki nie przysługuje również w sytuacji,  
gdy w trakcie umowy ubezpieczenia zostały wypłacone odszkodowania/ świadczenia 
za szkody częściowe, które łącznie wyczerpały sumę ubezpieczenia/ gwarancyjną.

8. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody, za które HDI wypłaciło odszkodowa-
nie/ świadczenie, zwrot składki przysługuje za okres niewykorzystanej ochrony ubez-
pieczeniowej w wysokości pomniejszonej o procentowy udział wypłaconych odszkodo-
wań/ świadczeń w sumie ubezpieczenia/ gwarancyjnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego
§ 45

1. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszkodo-
wany lub osoba występująca z roszczeniem ma prawo uzyskać od HDI informacje  
i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności HDI lub wysokości  
odszkodowania/świadczenia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez HDI  
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udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumen-
tów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem.

3. Ubezpieczający przed zawarciem umowy obowiązany jest:
1) podać do wiadomości HDI wszystkie znane sobie okoliczności, o które HDI pytało 

w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach,
2) dołączyć do wniosku wykaz placówek objętych ubezpieczeniem, z podaniem  

oddzielnie dla każdej lokalizacji adresu, 
3) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia,
4) spełniać minimalne wymagane zabezpieczenia:

a) przeciwkradzieżowe określone w § 47, w przypadku gdy zakres ochrony  
ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży z włamaniem i rozboju,

b) mienia w transporcie określone w § 12 ust. 8 i 9, w przypadku gdy zakres ochrony  
ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko mienia w transporcie,

c) maszyn i urządzeń podczas przenoszenia lub przewożenia określone  
w § 16 ust. 7 i 8, w przypadku gdy zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza  
się o ryzyko maszyn i urządzeń przenośnych,

5) dbać o stan ubezpieczonego mienia.

4. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1) ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności 
jemu znane.

5. Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest:
1) zawiadomić na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa  

w ust. 3 pkt 1),
2) dbać o stan ubezpieczonego mienia i przestrzegać ogólnie obowiązujących  

przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, 
3) dbać o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzają-

cych wodę (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania). Wszelkie 
inwestycje i przeróbki niezbędne (w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obowią-
zujących przepisów dla właściwej konserwacji i prawidłowego działania przewo-
dów i urządzeń) powinny być wykonane niezwłocznie,

4) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje i urządzenia  
wodociągowe w obiektach nie użytkowanych,

5) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować 
szkodę, użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniej-
szenia jej rozmiarów.

6.   W razie powstania szkody ubezpieczający obowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz  

zapobieżenia zwiększenia rozmiaru i powstaniu dalszych szkód,
2) zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości  

zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych,
3) niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku z ofiarami w ludziach i/lub powstałym  

w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestęp-
stwo,
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4) powiadomić HDI o szkodzie - w sposób, o którym mowa w § 48 ust. 1 – 3 podając 
rodzaj i rozmiar szkody,

5) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin przez 
przedstawiciela HDI, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,

6) udzielić przedstawicielowi HDI pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności  
powstania szkody, jej rozmiarów i wysokości,

7) przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie),
8) udzielić pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do podjęcia działań zmierzają-

cych do wyjaśnienia sprawy oraz obrony przed roszczeniami osób trzecich,
9) zabezpieczyć prawa HDI do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec 

osób odpowiedzialnych za szkodę.

7. HDI nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które zgodnie z ust. 3 pkt 1), 
ust. 4 i ust. 5 pkt 1) nie zostały podane do wiadomości HDI.

8. Jeżeli ubezpieczający nie poda do wiadomości HDI okoliczności, o których mowa  
w ust. 7 wskutek winy umyślnej, przyjmuje się że wypadek objęty umową ubezpieczenia  
i jego następstwa są skutkiem pominiętych okoliczności.

9. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował 
środków określonych w ust. 5 pkt 5) i ust. 6 pkt 1) HDI wolne jest od odpowiedzialności 
za szkody powstałe z tego powodu.

10. Jeżeli w związku ze szkodą zostało wszczęte postępowanie sądowe albo jeśli poszko-
dowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający 
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym HDI.

11. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczający winien uzyskać pisemną 
zgodę HDI na uznanie lub zaspokojenie roszczeń poszkodowanego. 

12. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zapisy ust. 3 – 11  
stosuje się również do ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu  
umowy na jego rachunek.

13. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie  
pisemnej skargę lub zażalenie, dotyczące działalności HDI związanej z wykonywaniem 
umowy ubezpieczenia do jednostki nadrzędnej nad jednostką, której skarga dotyczy 
lub do Rzecznika Ubezpieczonych.

Prawa i obowiązki HDI
§ 46

1. HDI może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wyko-
nania umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach 
ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dane ubezpie-
czonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.
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2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia HDI ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu 
tekst OWU i fakt ten winien być potwierdzony przez ubezpieczającego w dokumencie 
ubezpieczenia.

3. HDI ma obowiązek na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego  
z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego udostępnić posiadane przez siebie  
informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego 
odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak  
również wysokości odszkodowania/świadczenia.

4. HDI ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia  
roszczenia na drodze sądowej.

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
§ 47

1. Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o trwałej konstrukcji,  
których ściany, stropy, podłogi i dachy wykonane są z materiałów oraz według techno-
logii odpowiadającej rodzajowi obiektu i nie posiadają niezabezpieczonych otworów, 
które umożliwiają dostęp do ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi.

2. Wszystkie drzwi zewnętrzne (w tym także bramy i wrota)  prowadzące do lokalu,  
w którym znajduje się mienie, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie 
wykonane i osadzone oraz zamknięte, aby wejście do lokalu nie było możliwe bez  
ich wyłamania przy użyciu siły lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych  
lub dopasowanych kluczy.

3. Drzwi zewnętrzne do ubezpieczonego lokalu powinny być zamknięte na co najmniej dwa 
zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe zawieszone na odrębnych  
stalowych skoblach lub jeden zamek wielozastawkowy i jedną kłódkę wielozastawkową, 
lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania.

4. Zamki i  kłódki powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją techniczną montażu.

5. Drzwi z elementami szklanymi  nie mogą być zaopatrzone w zamki, których otwarcie 
jest możliwe bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie. Przeszklenia w drzwiach 
nie mogą stwarzać możliwości wejścia do wnętrza lokalu przez wybitą szybę.

6. Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne powinny spełniać wymogi określone w ust. 2 – 5,  
przy czym jedno ze skrzydeł powinno być unieruchamiane przez ryglowanie w górnej  
i dolnej części od wewnętrznej strony lokalu.

7. Wszystkie okna i inne przeszklone otwory zewnętrzne, kraty, rolety, żaluzje i ich oścież-
nice powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie wykonane i osadzone 
oraz zamknięte, aby wejście do lokalu nie było możliwe bez pozostawienia śladów 
użycia siły lub narzędzi.
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8. Okna, drzwi z elementami szklanymi i inne zewnętrzne otwory w lokalach, do których  
jest dostęp – w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, itp.,  
jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, z których jest przejście  
do dalszych pomieszczeń, muszą  być na całej powierzchni zabezpieczone szybami 
o zwiększonej odporności na włamanie, szybami kuloodpornymi bądź kratami stałymi 
lub ruchomymi, roletami bądź żaluzjami przeciwwłamaniowymi, okiennicami zamy-
kanymi  na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.  
Żaluzje, kraty i okiennice muszą być o takiej konstrukcji i tak zamontowane,  
aby przedostanie się do wewnątrz nie było możliwe bez uprzedniego uszkodzenia  
ich za pomocą narzędzi.  

9. Śruby mocujące sztaby, skoble, zawiasy zewnętrzne do elementów budowlanych lokalu 
powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich odkręcenie z zewnątrz. 

10. Postanowienia ust. 8 w części dotyczącej mechanicznego zabezpieczenia oszkleń  
i innych otworów nie mają zastosowania:
1) w lokalach, w których sprawowany jest całodobowy dozór miejsca ubezpieczenia  

lub dozór bezpośredni w godzinach po zakończeniu działalności,  
2) gdy ubezpieczony lokal jest zaopatrzony w czynne i należycie konserwowane  

elektroniczne urządzenie alarmowe wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia 
lub w miejscu odległym od chronionego lokalu,

3) w odniesieniu do lokali handlowych, które posiadają więcej niż trzy oddzielnie  
rozliczane stoiska, pod warunkiem posiadania urządzeń alarmowych oraz stałego 
dozoru,

4) w odniesieniu do sali konsumpcyjnej zakładu gastronomicznego lub innej  
podobnej placówki i znajdujących się tam urządzeń (wyposażenia).

11. Przez stały dozór lokalu rozumie się ochronę ubezpieczonego lokalu wykonywaną  
w zorganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród pracowników 
ubezpieczającego lub koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia.

12. Klucze do lokali i schowków objętych ubezpieczeniem powinny być przechowywane  
w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych.

13. Przy ubezpieczeniu materiałów i wyrobów przechowywanych na wolnym powietrzu 
za należycie zabezpieczony uważa się skład zlokalizowany na terenie wydzielonym, 
ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej a także objęty stałym dozorem.

14. Pojazdy samochodowe stanowiące środki obrotowe lub mienie przyjęte do sprzedaży 
lub w celu wykonania usługi, mogą być przechowywane poza lokalem na ogrodzonych, 
zamkniętych i oświetlonych w porze nocnej placach objętych stałym dozorem. Drzwi 
pojazdów powinny być zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwia-
jący dostęp osób nieuprawnionych, kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych winny 
być zdeponowane w pomieszczeniu/schowku w sposób chroniący je przed kradzieżą  
i dostępem osób nieuprawnionych.  

15. Maszyny i sprzęt budowlano-montażowy powinny być przechowywane na ogrodzonych, 
zamkniętych i oświetlonych w porze nocnej placach budowy pod stałym dozorem.
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16. Wartości pieniężne powinny być przechowywane w urządzeniach i pomieszczeniach 
należycie zabezpieczonych oraz spełniających wymagane prawem normy odporności 
na włamanie, stosownie do wielkości zgromadzonych wartości. 

17. HDI może na podstawie oceny wielkości ryzyka określić indywidualne warunki w zakresie 
wymaganych środków bezpieczeństwa.

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 48

1. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, ubezpieczający  
zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Oddziału, w którym zawarł umowę ubezpieczenia 
lub do najbliższego Oddziału HDI.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do zgłoszenia szkody  
obowiązany jest zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczony, chyba że ubezpieczony 
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. Zgłoszenie szkody, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie nie później  
niż w ciągu 7 dni roboczych od zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji,  
przy czym przy obliczaniu terminu powiadomienia o szkodzie nie uwzględnia się dnia, 
w którym nastąpił wypadek.

4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych  
w ust. 3, HDI może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie/świadczenie, jeżeli naru-
szenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności 
i skutków wypadku.

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną  
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, HDI  
informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami  
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania/świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem 
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty  
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności HDI lub wysokości odszkodowania/
świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Wypłata odszkodowania/ świadczenia
§ 49

1. HDI wypłaca odszkodowanie/świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnio-
nego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym 
mowa w § 48 ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
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2. Odszkodowanie/świadczenie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu  
lub osobie uprawnionej do odbioru odszkodowania/świadczenia.

3. HDI wypłaca odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku.

4. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 3, okoliczności koniecznych  
do ustalenia odpowiedzialności HDI albo wysokości odszkodowania/świadczenia  
okazało się niemożliwe, odszkodowanie/świadczenie powinno być wypłacone w ciągu  
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych  
okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia 
HDI powinno wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 3.

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

6. Jeżeli odszkodowanie/świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, HDI informuje o tym pisemnie osobę występu-
jącą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą  
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania/świadczenia. Informacja  
ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

7. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony lub poszkodowany nie zgadza się  
z ustaleniami HDI, co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości, 
może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia złożyć w formie pisemnej odwołanie  
co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości. 

8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 składa się do jednostki nadrzędnej nad jednostką, 
która wydała decyzję.

9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 7 powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od daty 
jego złożenia z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź  
konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, 
rozpatrzenie odwołania w terminie wskazanym w ust. 7 nie będzie możliwe, składający 
odwołanie zostanie powiadomiony na piśmie o powodach i przewidywanym terminie 
rozpatrzenia odwołania a jego ostateczne rozpatrzenie nie może nastąpić później,  
niż w terminie 14 dni od daty zakończenia czynności uzasadniających zmianę terminu 
rozpatrzenia odwołania.

11. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wytoczyć  
powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia - według przepisów  
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania  
lub siedziby.
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Roszczenia regresowe (zwrotne)
§ 50

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty odszkodowania przez HDI roszczenie  
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi  
z mocy prawa na HDI do wysokości zapłaconego odszkodowania. 

2. Jeżeli HDI wypłaciło tylko część odszkodowania, ubezpieczającemu przysługuje  
co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem HDI.

3. Nie przechodzą na HDI roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi 
ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca 
wyrządził szkodę umyślnie.

4. Zapisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

Postępowanie rzeczoznawców
§ 51

1. Każda ze stron umowy może uzgodnić w procesie likwidacji szkody, aby okoliczności 
powstania szkody, jej rozmiary lub wysokość zostały ustalone przez rzeczoznawców.

2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony w drodze porozumienia mogą 
powołać dodatkowego rzeczoznawcę, który na podstawie przedłożonych do wglądu 
ekspertyz i oceny stanu faktycznego- wydaje dodatkową opinię.

3. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego  
rzeczoznawcy ponoszą obie strony po połowie.

4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia zarówno ubezpieczającego jak i HDI  
z dopełnienia obowiązków, o których mowa w § 45 i § 46.

Postanowienia końcowe
§ 52

1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia są składane 
przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwier-
dzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawia-
domienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym, na ostatni adres 
bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne, w chwili, w której doszłyby 
do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby. 
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3. Ogólne warunki ubezpieczenia HDI FIRMA zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu 
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Nr 92/2008 z dnia 24 lipca 
2008 r.

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 18 sierpnia 2008 r.

 

Prezes Zarządu

Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Witold Bej-Bełkowski
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Załącznik nr 1 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

HDI FIRMA
 
Klauzula nr 01 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpiecze-
nia strony uzgodniły:

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§ 1

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być nie starszy niż 5 lat i nie uwzględniony  
w ubezpieczeniu HDI FIRMA, a wyszczególniony w załączniku do wniosku:
1) sprzęt elektroniczny użytkowany zgodnie z przeznaczeniem w związku  

z prowadzoną przez ubezpieczającego działalnością gospodarczą. Sprzęt 
ten może być objęty ubezpieczeniem po zainstalowaniu w miejscu pracy oraz  
pozytywnym zakończeniu testów i prób eksploatacyjnych wymaganych stosownymi  
przepisami lub zaleceniami producenta,

2) dane i oprogramowanie oraz nośniki danych. 

2. Ubezpieczeniem obejmuje się mienie, o którym mowa w ust. 1:
1) stanowiące własność ubezpieczającego,
2) nie będące własnością ubezpieczającego, a znajdujące się w posiadaniu ubezpie-

czającego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

3. Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia. Sprzęt przenośny wyszczególniony 
w załączniku do wniosku może zostać objęty ubezpieczeniem również poza miejscem 
ubezpieczenia.

4. HDI ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubez-
pieczającego zdarzenia powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu 
ubezpieczenia objętego ochroną w ramach niniejszej klauzuli, z wyłączeniem szkód 
określonych w § 3 niniejszej klauzuli.

Wymagane zabezpieczenia
§ 2

1. Lokale/ pomieszczenia, w których znajduje się ubezpieczany sprzęt elektroniczny,  
powinny spełniać minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zgodne  
z § 47 ogólnych warunków ubezpieczenia HDI FIRMA.

2. Ponadto pojazd, którym przewożony jest ubezpieczony elektroniczny sprzęt przenośny 
powinien:
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1) posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tj. alarm, immo-
bilaizer, blokadę skrzyni biegów itp., włączane w czasie każdego postoju,

2) posiadać twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
3) w porze nocnej, tj. między godzinami 22.00 a 6.00 znajdować się na parkingu  

strzeżonym lub zamkniętym garażu,
4) być prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki – podczas każdego  

postoju.

3. Osoba kierująca pojazdem obowiązana jest do nie pozostawiania w pojeździe kluczyków 
i dokumentów pojazdu.

4. Ubezpieczany elektroniczny sprzęt przenośny znajdujący się w pojeździe powinien być 
przechowywany w miejscu, w którym jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu (np. bagażnik 
pojazdu).

5. Wymagania z  ust. 2 - 4 powinny być spełnione łącznie.

Wyłączenia szczególne odpowiedzialności
§ 3

1. HDI nie odpowiada za:
1) szkody, o których mowa w § 6, § 9 ust. 9 ogólnych warunków ubezpieczenia HDI 

FIRMA,
2) wszelkiego rodzaju szkody pośrednie, wynikające z zobowiązań ubezpieczającego  

(np. utrata zysku, kary umowne),
3) szkody spowodowane działaniem wirusów komputerowych oraz nielegalnym  

wejściem do systemu komputerowego (sieci) tzw. działania hackerów,
4) szkody powstałe wskutek działania pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
5) szkody powstałe wskutek wad lub braków istniejących przed zawarciem umowy  

ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub osoby, za które ponosi  
odpowiedzialność,

6) szkody o charakterze wyłącznie estetycznym, nie ograniczającym w żaden sposób  
funkcjonalności sprzętu elektronicznego np. zadrapania na powierzchniach  
malowanych, polerowanych lub emaliowanych,

7) szkody powstałe podczas czynności wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu, 
lub naprawy ubezpieczanych przedmiotów,

8) szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, sprzedawca, warsztat  
naprawczy,

9) szkody powstałe wskutek doświadczeń, testów z użyciem sprzętu elektronicznego  
z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,

10) szkody podczas tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w eksplo-
atacji,

11) powstałe w wyniku wadliwego działania napędów dyskowych,
12) polegające na utracie, zniekształceniu lub pozbawieniu możliwości odczytu  

lub przetworzenia danych, powstałe wskutek nieuwagi lub pomyłkowego usunięcia.
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2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte części i materiały, które narażone są na duże 
naturalne zużycie podczas eksploatacji lub polegające wielokrotnej lub okresowej  
wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie lub skład. W szczególności 
należą do nich:
1) materiały pomocnicze, materiały robocze (np. płyny eksploatacyjne, odczynniki, 

tonery, chłodziwa, nośniki obrazu i dźwięku, głowice do drukarek),
2) wszystkie typy narzędzi (np. wiertła, noże),
3) inne części które podczas okresu eksploatacji i z uwagi na wcześniejsze doświad-

czenie są narażone na częstą wymianę (np. bezpieczniki, źródła światła, baterie, 
filtry),

4) lampy elektronowe, rentgenowskie (z wyłączeniem lamp katodowych w urządze-
niach peryferyjnych elektronicznego przetwarzania danych).

3. Pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe) oraz lampy (np. lampy rentgenowskie, 
laserowe, elektronowe z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach 
peryferyjnych) są objęte ubezpieczeniem wyłącznie od szkód spowodowanych ogniem, 
zalaniem i kradzieżą z włamaniem.

Suma ubezpieczenia
§ 4

1. Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia może 
być określona według:
1) wartości odtworzeniowej dla sprzętu, dla którego okres użytkowania nie przekracza 

5 lat licząc od daty produkcji,
2) wartości ewidencyjnej brutto.

2. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę odpo-
wiedzialności HDI na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla tego 
przedmiotu.

3. Sumę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określa ubezpieczający w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia według wykazu sprzętu elektronicznego, stanowiącego integralną 
część umowy ubezpieczenia. Wykaz ten winien zawierać dane identyfikacyjne odrębnie 
dla każdego przedmiotu (producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny, suma 
ubezpieczenia). 

4. Sumę ubezpieczenia sprzętu ubezpieczający ustala bez uwzględnienia podatku  
od towarów i usług, podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Sprzęt elektroniczny jest ubezpieczony w systemie sum stałych.

6. Łączna suma ubezpieczenia za wszystkie kategorie sprzętu elektronicznego nie może 
przekroczyć 500.000 zł.

7. Dane i oprogramowanie oraz wymienne nośniki danych ubezpieczone są w systemie 
pierwszego ryzyka.
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Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 5

1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach 
sumy ubezpieczenia.

2. Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów naprawy lub zakupu sprzętu 
tego samego rodzaju, typu oraz tych samych parametrach:
1) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej sprzętu do 5 lat – w pełnej 

wysokości kosztów,
2) przy ubezpieczeniu według wartości ewidencyjnej brutto – w pełnej wysokości 

kosztów.

3. Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub naprawy przedstawiony przez ubezpiecza-
jącego podlega weryfikacji przez HDI co do zakresu robót i zastosowanych cenników.

4. Wysokość ustalonego odszkodowania jest pomniejszana o wartość pozostałości, które 
mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy oraz o wartość 
złomu.

5. Podstawą ustalenia wysokości szkody w przypadku utraty danych, oprogramowania  
i wymiennych nośników danych są faktycznie poniesione koszty w związku z:
1) automatycznym lub ręcznym ponownym wprowadzeniem danych i programów  

z kopii zapasowych,
2) automatycznym lub ręcznym ponownym wprowadzeniem danych i programów  

z oryginalnych programów lub z dokumentów dostępnych Ubezpieczającemu 
(łącznie z kompilacją i edycją),

3) odtworzeniem lub wprowadzeniem systemów lub standardowych programów,
4) zamianą nośników danych utraconych lub zniszczonych wskutek zdarzenia  

objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU.

6. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z tym,  
że od ustalonej wysokości szkody potrąca się:
1) franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, 
2) wartość pozostałości przedmiotu lub części, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar 

uszkodzeń nadają się jeszcze do dalszego użytku.

8. Dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym spowodowanych kradzieżą z włamaniem, 
rozbojem i upuszczeniem ustala się udział własny w każdej szkodzie w wysokości 15% 
jej wysokości. Wówczas nie ma zastosowania franszyza redukcyjna, o której mowa  
w ust. 6 pkt 1).

Obowiązki Ubezpieczającego
§ 6

1. Ubezpieczający obowiązany jest do wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych 
objętych ubezpieczeniem co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w oddziel-
nych pomieszczeniach.
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2. Ubezpieczający obowiązany jest do dokonywania konserwacji ubezpieczanego sprzętu 
zgodnie z odnośnymi przepisami i zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, tj.
1) konserwacji bieżącej,
2) konserwacji prewencyjnej i przeglądów okresowych,
3) usuwania uszkodzeń i wad powstałych wskutek normalnej eksploatacji, starzenia się 

ubezpieczanego sprzętu (np. poprzez wymianę lub naprawę modułów, zespołów, 
podzespołów, części).

Załącznik nr 2 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

HDI FIRMA

Klauzula nr 02 – Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy  
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:
1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, HDI pokryje zwiększone 

koszty działalności poniesione przez ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub 
przerwą w działalności gospodarczej, spowodowaną szkodą w ubezpieczonym mieniu, 
za którą HDI przyjęło odpowiedzialność.

2. Przez zwiększone koszty działalności należy rozumieć wydatki, które mają bezpośredni  
związek z powstałą szkodą i poniesione zostaną w celu kontynuowania działalności 
gospodarczej, takie jak:
1) koszty wynajmu oraz użytkowania pomieszczeń oraz maszyn i urządzeń zastęp-

czych,
2) koszty przeniesienia/ transportu całego niezbędnego do prowadzenia działalności 

mienia do pomieszczeń zastępczych,
3) dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedzielę 

i święta, zatrudnienie dodatkowego personelu, korzystanie z usług osób trzecich).
4) działania niezbędne w celu poinformowania stałych klientów o zmianach w prowa-

dzonej działalności. 

3. HDI ponosi odpowiedzialność za udokumentowane fakturami koszty dodatkowe,  
które powstały w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej gotowości zakładu,  
jednak nie dłuższym niż 3 miesiące. Techniczną gotowość zakładu uważa się  
za przywróconą, jeżeli zakład dysponuje takimi samymi lub podobnymi budynkami oraz 
maszynami i urządzeniami o zbliżonych parametrach jak przed powstaniem szkody. 

4. Zwiększonymi kosztami  działalności nie są koszty związane z ograniczeniem zatrud-
nienia (np. odprawy, przeszkolenia).

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty:
1) bezpośrednio nie związane z prowadzoną przez ubezpieczającego działalnością 

gospodarczą np. kosztów pochodzących z inwestycji, handlu nieruchomościami, 
operacji giełdowych, na giełdzie towarowej, papierów wartościowych, energii,
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2) związane z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które  
uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej  
ubezpieczającego,

3) powstałe na skutek tego, że ubezpieczający nie posiadał i nie dysponował w terminie 
wystarczającym kapitałem, niezbędnym do odtworzenia zniszczonego mienia.

6. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności zawiera się na pierwsze ryzyko.

7. Sumę ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustala ubezpieczający kierując się  
wysokością przewidywanych maksymalnych kosztów, nie więcej jednak niż 100.000 zł.

8. Suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) stanowi górną granicę odpowiedzialności  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i ulega zmniejszeniu  
po wypłacie każdego odszkodowania.

9. Jako wysokość szkody przyjmuje się udokumentowane zwiększone koszty działalności,  
o których mowa w ust. 2, które ubezpieczający faktycznie poniósł, nie więcej jednak niż 
suma ubezpieczenia i/lub limit odpowiedzialności ustalony w umowie.

Klauzula nr 03 – Ubezpieczenie kosztów dodatkowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy  
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły:
1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłaceniem dodatkowej składki HDI może  

podwyższyć ponad sumę ubezpieczenia koszty, o których mowa w § 8 ust. 11 OWU 
HDI FIRMA.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia określony w polisie, który może 
wynosić maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia nie więcej jednak niż 500.000 zł,  
stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI za te koszty powstałe w okresie  
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczeniem nie są objęte koszty poniesione na odkażanie pozostałości po szkodzie,  
usunięcie zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza oraz rekultywacja gruntów.

 
Załącznik nr 3 

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
HDI FIRMA

Klauzula nr 04 – Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy  
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły:
W przypadku ubezpieczenia systemem sum stałych HDI obejmuje automatyczną ochroną  
ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia  
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związany z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacją, remontem, itp.), przeszacowa-
niem według następujących zasad:
1) ubezpieczający jest zobowiązany pod rygorem nieważności powyższego zapisu  

zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie każdego 
kwartału w okresie ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli 
koniec okresu ubezpieczenia nie jest tożsamy z końcem kwartału za okres, w którym 
trwała ochrona ubezpieczenia,

2) składka za doubezpieczenie jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej  
w umowie ubezpieczenia,

3) odpowiedzialność HDI w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia ograni-
czona jest do 10% sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 500.000 zł,

4) jeżeli łączna suma ubezpieczenia (licząc od początku bieżącego okresu ubezpieczenia)  
nabytego sprzętu przekracza ww. limit odpowiedzialności, mienie to na wniosek  
ubezpieczającego podlega odrębnemu ubezpieczeniu (nie podlega automatycznej 
ochronie ubezpieczeniowej).

Klauzula nr 05 – Stempla bankowego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:
Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego  lub 
przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku 
pod warunkiem, że na rachunku były zgromadzone wystarczające środki lub datę dokona-
nia wpłaty w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek HDI.

Klauzula nr 06 – Zmian własnościowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:
Po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku przejęcia ubezpieczającego przez inny 
podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot 
wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. 
Jednakże stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w terminie 2 miesięcy od daty 
zmiany praw własności.

Klauzula nr 07 – Miejsca ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich  

nowych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez ubezpieczającego  
na terenie Polski. HDI udziela ochrony ubezpieczeniowej od momentu przyjęcia  
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lokalizacji do użytku, pod warunkiem, że adresy wraz z wartościami znajdującego się 
tam mienia zostaną podane do wiadomości HDI w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia 
do użytkowania.

2. Limit odpowiedzialności HDI w odniesieniu do nowej lokalizacji wynosi 10% sumy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak  
niż 500.000 zł.

3. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach i targach.

Załącznik nr 4 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

HDI FIRMA

HDI MIKRO FIRMA
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Postanowienia ogólne
§ 1

1. HDI MIKRO FIRMA ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z przed-
siębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów, w tym 
podany w pkt. 3):
1) osiągnęli roczny przychód ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych, który nie przekroczył 5.000.000 zł,
2) zatrudniają średniorocznie mniej niż 9 pracowników,
3) wartość majątku ubezpieczanego od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 

kwoty 500.000 zł.

2. Ubezpieczeniem HDI MIKRO FIRMA nie obejmujemy przedsiębiorców którzy prowadzą 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż sprzętu elektronicznego.

3. Zasadą jest zawieranie odrębnej umowy ubezpieczenia dla każdego odrębnego miejsca 
ubezpieczenia niezależnie od tego, w ilu lokalizacjach prowadzi działalność ubezpie-
czający.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się  
w posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi  
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zasadami rachunkowości oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  
a mianowicie:
a) budynki/ lokale i budowle, 
b) środki trwałe,
c) środki obrotowe,
d) mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
e) nakłady inwestycyjne.

2. Mienie objęte jest ubezpieczeniem w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie 
ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje i zakres ubezpieczeń
§ 3

1. Ubezpieczający wybiera określony wariant ubezpieczenia. 

2. Wariant ubezpieczenia stanowi zestaw określonych ryzyk i wysokości sum ubezpie-
czenia (limitów odpowiedzialności).

3. Wariant I zawiera ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
odpowiedzialność cywilną.

4. Wariant II i wariant III zawiera ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz odpowiedzialność cywilną. 

5. Wariant IV i wariant V zwiera ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, odpowiedzialność cywilną wraz 
z rozszerzeniami o OC za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem 
prac lub usług przekazanych odbiorcy oraz OC za szkody w mieniu przekazanym 
ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, powstałe w trakcie jej wykonywania.

6. Zakres ryzyk wchodzących w skład wymienionych powyżej wariantów oraz przedmiot 
ubezpieczenia pokazuje Tabela nr 1. 

TABELA nr 1 
ZAKRES 

UBEZPIECZENIA
PRZEDMIOT 

UBEZPIECZENIA UBEZPIECZANE RYZYKA

Ogień i inne zdarzenia 
losowe

Budynki/lokale, budowle, 
środki trwałe, środki obrotowe, 
mienie przyjęte do sprzedaży 
lub w celu wykonania usługi, 
nakłady inwestycyjne.

Pożar, uderzenie pioruna, wybuch,  
upadek statku powietrznego, huragan, 
powódź, deszcz nawalny, grad, osunięcie 
się ziemi, lawinę, śnieg, trzęsienie ziemi, 
huk ponaddźwiękowy, dym, zalanie, 
uderzenie pojazdu, upadek drzew lub 
masztów, akcja ratownicza związana  
z powyższymi zdarzeniami.
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Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna
§ 4

1. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rozboju 
ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia mienia powinna odpowiadać jego wartości rzeczywistej.

3. Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Sposób ustalenia wysokości szkody i odszkodowania
§ 5

1. HDI nie stosuje zasady proporcjonalnej wypłaty odszkodowania, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 pkt. 46) OWU HDI FIRMA.

2. HDI ustala wysokość szkody i odszkodowania zgodnie z postanowieniami odpowiednich 
zapisów ujętych § 8 i § 26 OWU HDI FIRMA.

3. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania, potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości 100 zł. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do szkód osobowych 
w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Kradzież z włamaniem  
i rozbój 

Środki trwałe, środki obrotowe, 
mienie przyjęte do sprzedaży 
lub w celu wykonania usługi

Kradzież z włamaniem i rozbój 

Odpowiedzialność cywilna 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe 
lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną  
i określoną w umowie ubezpieczenia działalnością gospodarczą i/lub 
posiadanym mieniem (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe  
i rzeczowe, które powstały po wykonaniu i przekazaniu przedmiotu 
wykonanej pracy lub usługi do odbiorcy, wynikłe z wadliwego ich wykonania 
przez ubezpieczającego.

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody w mieniu 
przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, powstałe  
w trakcie jej wykonywania
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Warianty ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia/gwarancyjne 
§ 6

TABELA nr 2

ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA/ GWARANCYJNA  [zł]

WARIANT 
I

WARIANT 
II

WARIANT 
III

WARIANT 
IV

WARIANT 
V

Ogień i inne zdarzenia 
losowe

50.000 100.000 100.000 250.000 500.000

Kradzież z włamaniem 
i rozbój

5.000 10.000 20.000 30.000

Odpowiedzialność 
cywilna

25.000 25.000 50.000 75.000 100.000

OC za szkody wyrządzone  
w związku z wadliwym 
wykonaniem prac lub usług 
przekazanych odbiorcy

Podlimit 
sumy 

gwarncyjnej

50.000 100.000

OC za szkody  
w mieniu przekazanym 
ubezpieczającemu  
w celu wykonania usługi, 
powstałe w trakcie jej 
wykonywania

50.000 100.000

ZA
ŁĄ

C
ZN

IK
I


