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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) maszyn i urządzeń od uszkodzeń mają zasto-
sowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej HDI, z przedsiębiorcami i innymi jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej ubezpie-
czającymi.

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

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności.

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, po-
wszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Definicje
§ 2

Przez pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia rozumie się:

1. Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, która obniża wypłatę 
odszkodowania o określoną sumę lub ustalony procent.

2. Maszyny i urządzenia – maszyny, urządzenia i aparaty techniczne należące do na-
stępujących grup rodzajowych wymienionych w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwa-
łych:
1) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
2) maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego zastosowania,
3) urządzenia techniczne,
4) kotły i maszyny energetyczne.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiada-
jąca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalno-
ści.

4. Szkoda górnicza – szkoda powstała wskutek prowadzenia prac geologicznych, wydo-
bywczych kopalin ze złóż i robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. 

5. Szkoda w mieniu – utrata lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia z powo-
du jego zniszczenia lub uszkodzenia na skutek jednego lub wielu zdarzeń, objętych 
ochroną ubezpieczeniową, występujących nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli 
ubezpieczającego.
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6. Terroryzm – użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia ludzkie-
go, działanie szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infrastruktury, w celu 
oddziaływania na rząd lub w celu zastraszenia społeczeństwa bądź jego części.

7. Wartość ewidencyjna brutto – wartość początkowa przedmiotu wynikająca z ewidencji 
księgowej z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

8. Wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do sta-
nu nowego lecz nie ulepszonego, tj. koszt naprawy lub cenę nabycia przedmiotu tego 
samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, z uwzględ-
nieniem kosztów transportu i montażu.

9. Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa przedmiotu pomniejszona o kwotę odpo-
wiadającą technicznemu zużyciu.

10. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania – według tej zasady odszkodowanie 
oblicza się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do 
wartości całego mienia na dzień szkody.

Wzór wyliczenia odszkodowania z zastosowaniem proporcji:

 wartość szkody x zadeklarowana suma ubezpieczenia
odszkodowanie = ————————————————————————————————————————
 wartość tego mienia w dniu szkody

PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny i urządzenia, stanowiące własność lub 
znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, na podstawie odpowiedniego tytułu 
prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

2. Maszyny i urządzenia mogą być objęte ubezpieczeniem po zainstalowaniu w miejscach 
wskazanych w umowie ubezpieczenia i po zakończeniu wynikiem pozytywnym potwier-
dzonym pisemnie, testów i prób eksploatacyjnych, wymaganych stosownymi przepisami 
lub zaleceniami producenta.

3. Maszyny i urządzenia są objęte ochroną podczas eksploatacji, napraw lub remontów 
oraz montażu, demontażu, a także podczas związanych z naprawami lub remontami 
transportów wewnątrzzakładowych.

4. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpiecze-
niową objęte mogą być także zainstalowane na stałe i nie podlegające wymianie przez 
użytkownika nośniki danych (odczytywane maszynowo), stanowiące część ubezpie-
czonych maszyn i urządzeń oraz dane na nich zgromadzone, jeżeli są konieczne do 
prawidłowego funkcjonowania tych maszyn i urządzeń.
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5. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) maszyn i urządzeń pracujących pod ziemią,
2) fundamentów, chyba że stanowią integralną część maszyny lub urządzenia i ich 

wartość została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

6. Jeżeli nie umówiono się inaczej, mienie objęte jest ubezpieczeniem w miejscu określo-
nym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia
§ 4

1. HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach 
i urządzeniach, w wyniku ich uszkodzenia lub zniszczenia wskutek nagłych, nieprzewi-
dzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych.

2. Ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności 
w § 5, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych i klauzul załączonych do umowy 
ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe w następstwie:
1) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
2) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do 

produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,
3) eksploatacji, w wyniku:

a) niewłaściwej obsługi,
b) wandalizmu,
c) rozerwania wskutek siły odśrodkowej,
d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiaro-

wych lub zabezpieczających,
e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,
f) nadmiernego ciśnienia,
g) zwarcia, przepięcia i innych przyczyn elektrycznych,
h) poluzowania się części,
i) dostania się ciała obcego.

4. Dane zgromadzone na ubezpieczonych nośnikach są objęte ochroną ubezpieczeniową 
jedynie w przypadku ich utraty w następstwie fizycznego uszkodzenia nośnika, na któ-
rym były umieszczone, wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszych 
OWU.

5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte części i materiały, które narażone są na duże 
naturalne zużycie podczas eksploatacji lub podlegające wielokrotnej bądź okresowej 
wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie i skład. W szczególności 
należą do nich:
1) materiały eksploatacyjne (np. chłodziwa, oleje, smary, paliwa, katalizatory, z wyjąt-

kiem olejów transformatorowych i wyłączników, które pełnią rolę izolacyjną),
2) wszystkie typy narzędzi (np. wiertła, noże, ostrza, brzeszczoty, piły, rozdrabniarki, 

formy odlewnicze, matryce, formy, stemple),
3) części, na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładzin og-

niotrwałych i antykorozyjnych powłok ognioochronnych, rusztów pieców i palenisk, 
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dysz palników, młotów do kruszenia, przedmiotów z gumy, szkła i ceramiki, pasów, 
łańcuchów, lin, drutów itp.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 5

1. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody w maszynach i urządzeniach powstałe 
wskutek:
1) zdarzeń, które są objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie ogólnych warun-

ków ubezpieczenia mienia przedsiębiorców od ognia i innych zdarzeń losowych lub 
mienia przedsiębiorców od wszystkich ryzyk, a w szczególności:
a) ognia,
b) uderzenia pioruna w ubezpieczone mienie,
c) eksplozji (z wyjątkiem wybuchów gazów spalinowych w kotłach),
d) upadku statku powietrznego,
e) wiatru, w tym huraganu,
f) zalania, powodzi,
g) wszelkich opadów atmosferycznych,
h) obsunięcia się ziemi lub lawiny,
i) trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych,

2) kradzieży z włamaniem lub jej usiłowania, rozboju oraz zaginięcia ubezpieczonych 
maszyn i urządzeń lub ich części,

3) akcji ratowniczej związanej z wymienionymi w pkt. 1) i 2) zdarzeniami lub następu-
jącego po tych zdarzeniach wyburzenia lub rozbiórki.

2. HDI nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego, 
2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
3) górnicze,
4) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, 

terroryzmu, a także w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez uprawnione 
władze,

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

6) polegające na skażeniu i zatruciu środowiska,
7) za które odpowiedzialność ponosi producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
8) powstałe wskutek wad lub braków istniejących przed zawarciem umowy ubezpie-

czenia, o których wiedział ubezpieczający lub osoby, za które ponosi odpowiedzial-
ność,

9) powstałe wskutek naturalnego zużycia, starzenia się, trwałego oddziaływania czynni-
ków eksploatacyjnych oraz naturalnych ubytków przedmiotu ubezpieczenia,

10) powstałe wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzanych w nadzwy-
czajnych dla danej maszyny lub urządzenia warunkach, testów z użyciem maszyn 
i urządzeń z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi,

11) spowodowane działaniem wirusów komputerowych oraz nielegalnym wejściem do 
systemu komputerowego (sieci), tzw. działania hackerów,

12) powstałe wskutek zadrapań na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emalio-
wanych – nie ograniczających w żaden sposób funkcjonalności maszyn lub urządzeń 
(szkody o charakterze wyłącznie estetycznym),



9

13) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyj-
nych i/lub remontów,

14) w maszynach i urządzeniach nie objętych wymaganą odrębnymi przepisami ewiden-
cją, umożliwiającą ustalenie faktycznego stanu posiadania mienia.

3. HDI ponadto nie odpowiada za:
1) koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 

remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn i urządzeń,
2) szkody pośrednie wynikające z zobowiązań ubezpieczającego (np. utracone zyski, 

kary umowne, odsetki).

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

5. O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy 
ubezpieczenia klauzul dodatkowych, stanowiących Załącznik nr 1 lub 2 do niniejszych 
OWU, HDI nie ponosi odpowiedzialności za rozszerzenia wymienione w niniejszych 
klauzulach.

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne
§6

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 ubezpie-
czenia.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
§ 7

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 (REGON),
2) nazwę (imię i nazwisko) oraz adres ubezpieczonego (REGON),
3) miejsce ubezpieczenia,
4) wykaz ubezpieczonych maszyn i urządzeń z ich danymi identyfikacyjnymi (produ-

cent, rok produkcji, typ, model, nr fabryczny),
5) informacje n/t stanu technicznego dla poszczególnych pozycji ww. wykazu,
6) zakres ubezpieczenia,
7) okres ubezpieczenia,
8) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdej wymienionej pozycji i sposób jej 

ustalenia,
9) wysokość franszyzy redukcyjnej,
10) liczbę, wartość i przyczyny szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat.
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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 infor-
macji związanych z umową.

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 8

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 bezpośrednio od HDI.

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
§ 9

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.
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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.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
§ 10

1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 6 ust. 1,
2) z dniem wypowiedzenia przez HDI umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmia-

stowym lub z upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka lub jej 
pierwsza rata, zgodnie z § 9 ust. 2,

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty 
składki, w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 9 ust. 4,

4) z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia,
5) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 13.

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

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 
HDI przysługuje składka za okres, w jakim udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 11

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 prawdopo-
dobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości 
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żąda-
nia druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natych-
miastowym.

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

czonego,

R
O

Z
W

IĄ
Z

A
N

IE
 U

M
O

W
Y

 U
B

E
Z

P
IE

C
Z

E
N

IA
 / 

W
Y

P
O

W
IE

D
Z

E
N

IE
 U

M
O

W
Y

 U
B

E
Z

P
IE

C
Z

E
N

IA



12

2) stwierdzenia, iż kolejna szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego,

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

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 12

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.

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia
§ 13

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

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 ubezpie-
czenia na nabywcę.

Wierzytelność ubezpieczeniowa
§ 14

1. Wierzytelność ubezpieczającego w stosunku do HDI, której treścią jest prawo do od-
szkodowania może być przedmiotem zastawu lub cesji dopiero od momentu jej wyma-
galności i pod warunkiem uprzedniej – wyrażonej na piśmie zgody HDI. 

2. Uprawnionym do odszkodowania jest nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej (za-
stawnik 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.
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SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Suma ubezpieczenia
§ 15

1. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi suma ubezpieczenia określona w umowie 
ubezpieczenia dla każdego indywidualnego przedmiotu ubezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowa-
nia.

3. Suma ubezpieczenia dla danych i nośników danych, objętych ochroną ubezpieczeniową 
ustalana jest jako limit odpowiedzialności, którego wysokość określa ubezpieczający 
kierując się przewidywaną wielkością maksymalnej szkody, którą może ponieść wskutek 
jednego zdarzenia.

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia
§ 16

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

odszkodowania.

2. Podwyższona suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpo-
wiedzialności HDI od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

3. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniej-
szeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia, 
co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem składki.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI 
UBEZPIECZENIOWEJ 

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
§ 17

1. Składkę za ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń ustala Centrala HDI.

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona jest 
od:
1) okresu ubezpieczenia,
2) sumy ubezpieczenia,
3) zakresu ubezpieczenia,
4) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
5) rodzaju oraz stanu technicznego maszyn i urządzeń będących przedmiotem ubez-

pieczenia,
6) wysokości franszyzy redukcyjnej,
7) przebiegu szkodowości.
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3. 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.

4. Dodatkowa składka, o której mowa w ust. 3 płatna jest jednorazowo.

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej
§ 18

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

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubez-
pieczenia, 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 kolejnej 
raty składki w określonej kwocie lub terminie może powodować ustanie odpowiedzialno-
ści HDI, zgodnie z § 9 ust.2.

4. HDI może potrącić zaległą składkę/ratę składki z kwoty wypłacanego odszkodowania 
w przypadku, gdy termin jej płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania. 
Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia 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 pieniężnych 
na rachunek bankowy HDI.

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

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

8. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody, za które HDI wypłaciło odszkodo-
wanie zwrot składki przysługuje za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej 
w wysokości pomniejszonej o procentowy udział wypłaconych odszkodowań w sumie 
ubezpieczenia.
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego
§ 19

1. Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo uzyskać od HDI informacje i dokumenty 
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania. 

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

3. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia 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 ubezpieczanych maszyn i urządzeń,
3) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia,
4) dbać o stan posiadanego 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 ubezpieczanego mienia i przestrzegać ogólnie obowiązujących przepi-

sów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczegól-
ności przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wewnętrznych 
instrukcji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, 

3) do wykonywania dozoru technicznego nad maszynami i urządzeniami oraz do eks-
ploatacji posiadanego mienia zgodnie z zaleceniami i wskazówkami jego producenta 
lub dostawcy, 

4) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować 
szkodę, użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejsze-
nia 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 zabez-

pieczyć 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, 

4)  powiadomić HDI o szkodzie – w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 1 – 3 podając 
rodzaj i rozmiar szkody, 

5)  pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin przez przed-
stawiciela HDI, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,
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6)  udzielić przedstawicielowi HDI pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powsta-
nia szkody, jej rozmiarów i wysokości,

7)  przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie),
8)  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 środ-
ków określonych w ust. 5 pkt 4) i ust. 6 pkt 1) HDI wolne jest od odpowiedzialności za 
szkody powstałe z tego powodu.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zapisy ust. 3 – 9 
stosuje się również do ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu 
umowy na jego rachunek.

11. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisem-
nej 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
§ 20

1. HDI może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania 
umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpie-
czających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dane ubezpieczonych 
lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.

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 udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wy-
padkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz 
ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodo-
wania.

4. HDI ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszcze-
nia na drodze sądowej. 

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych. 
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ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 21

1. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, ubezpieczający zo-
bowiązany 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 obo-
wiązany 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 5 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, jeżeli naruszenie przy-
czyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku.

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpie-
czeniową, 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, a także infor-
muje 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, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępo-
wania.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 22

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej 
jednak niż suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny lub urządzenia określona w umo-
wie ubezpieczenia lub odrębnie określony limit. 

2. Jako wysokość szkody w ubezpieczonej maszynie lub urządzeniu przyjmuje się: 
1) w przypadku wymiany maszyny lub urządzenia (szkoda całkowita) – koszty nabycia 

przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych pa-
rametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu, pomniejszone o kwotę 
odpowiadającą technicznemu zużyciu, 

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (szkoda częściowa) – koszty naprawy lub re-
montu, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu.

3. Wysokość szkody ustala się na podstawie wartości maszyn i urządzeń z dnia ustalenia 
odszkodowania. 
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4. Jeżeli koszty naprawy o których mowa w ust. 2 pkt. 2) są wyższe od wartości rzeczywi-
stej ubezpieczanej maszyny lub urządzenia, wysokość szkody określa się według zasad 
określonych w ust. 2 pkt 1).

5. Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub naprawy przedstawiony przez ubezpieczają-
cego 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) kosztów innowacji i ulepszeń,
4) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu,
5) kosztów prac naliczonych według stawek godzin nadliczbowych, dni ustawowo wol-

nych od pracy oraz ekspresowego sprowadzenia części zamiennych,
6) kosztów poniesionych na odkażanie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczysz-

czeń gleby, wody i powietrza.

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

8. Wysokość odszkodowania zmniejsza się o:
1) wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki 

lub odbudowy oraz o wartość złomu,
2) franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

9. HDI w granicach sumy ubezpieczenia refunduje koszty:
1) wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 19 ust. 5 pkt 4) i ust. 6 pkt 1), 

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

szkody,

10. Gdy w okresie ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania wystąpią szkody, odszkodo-
wanie będzie wypłacone tylko do wysokości pozostałej sumy ubezpieczenia poszcze-
gólnych przedmiotów ubezpieczenia.

11. Jeżeli wartość ubezpieczonego mienia jest niższa od sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie ubezpieczenia (nadubezpieczenie), HDI odpowiada za szkody tylko do war-
tości ubezpieczonego mienia. 

12. Jeżeli wartość ubezpieczanych maszyn i urządzeń jest wyższa od sumy ubezpieczenia 
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 prze-
kracza 20% sumy ubezpieczenia danego indywidualnego składnika majątku.

13. HDI nie stosuje zasady proporcjonalnej wypłaty odszkodowania w odniesieniu do da-
nych i nośników danych.
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14. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie, jest ubezpieczony od 
tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie prze-
wyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać odszkodowa-
nia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowia-
da w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do 
łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

15. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 14, uzgodniono, że suma wy-
płacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej 
szkody, zapłaty odszkodowania w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający 
może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowie-
dzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Wypłata odszkodowania
§ 23

1. HDI wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 21 
ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Odszkodowanie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnio-
nej do odbioru odszkodowania.

3. HDI wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomie-
nia o wypadku.

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

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

6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona 
w zgłoszonym roszczeniu, HDI informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszcze-
niem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 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 termi-
nie 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.
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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 koniecz-
ność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie 
odwołania w terminie wskazanym w ust. 9 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 lub ubezpieczony może wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające 
z umów ubezpieczenia – według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właś-
ciwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Postępowanie rzeczoznawców
§ 24

1. Każda ze stron umowy może uzgodnić w umowie lub zażądać 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 rzeczo-
znawcy ponoszą obie strony po połowie.

4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia ubezpieczającego z dopełnienia obowiązków, 
o których mowa w § 19.

Roszczenia regresowe (zwrotne)
§ 25

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 rachu-
nek.
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 Postanowienia końcowe
§ 26

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 od chwili, w której doszłyby 
do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby. 

3. Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń zostały zatwierdzone 
Uchwałą Zarządu Nr. 66/2008 HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
z dnia 24 czerwca 2008 r. 

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 15 lipca 2008 r.
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Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Witold Bej-Bełkowski
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Załącznik nr 1 
do ogólnych warunków ubezpieczenia 

maszyn i urządzeń od uszkodzeń

KLAUZULE DODATKOWE 

1. Klauzula 001 – Ubezpieczenie od ryzyka zniszczenia, uszkodzenia, utraty 
mienia wskutek rozruchów i strajków

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zniszczenia, uszko-
dzenia, utraty mienia wskutek rozruchów i strajków, przez które rozumie się:
1) działania osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego,
2) działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porząd-

ku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń,
3) umyślne działania strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk,
4) działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia czynnoś-

ciom lub przy zmniejszaniu skutków czynności, o których mowa w pkt. 3).

2. W ramach ubezpieczenia mienia od szkód powstałych wskutek rozruchów i strajków, 
o których mowa w ust. 1 HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania mienia w wyniku 

zajęcia przez uprawnioną władzę,
2) spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania mienia w wyniku bez-

prawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, 
że HDI ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia, 
powstałe przed utratą posiadania lub podczas czasowej utraty posiadania.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych lub mających pośredni lub bezpośredni 
związek z następującymi zdarzeniami:
1) wojna, inwazja, działania nieprzyjaciela z zagranicy, działania wojenne (niezależnie 

od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,
2) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbroj-

ne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej,
3) działanie osób w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją mającą na celu 

obalenie siłą rządu istniejącego de jure lub de facto, albo używającą w tym celu 
aktów terroru, przemocy.

4. Odpowiedzialność HDI za szkody, o których mowa w ust. 1 jest ograniczona do sumy 
ubezpieczenia na jedno zdarzenie, powstałe w nieprzerwanym okresie nie dłuższym niż 
168 godzin od zaistnienia zdarzenia.

5. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w doku-
mencie ubezpieczenia.

6. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej klauzuli może zostać wy-
powiedziana w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia za pisemnym powia-
domieniem wysłanym drugiej stronie listem poleconym, zaadresowanym na ostatni znany 
HDI adres ubezpieczającego z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.
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2. Klauzula 006 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspre-
sowego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej poprzez włączenie dodatko-
wych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy 
oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego), z zastrzeżeniem, że 
zostały one poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach, za którą 
HDI ponosi odpowiedzialność.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach 
niniejszej klauzuli określa się w dokumencie ubezpieczenia.

3. Klauzula 007 –  Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej poprzez włączenie kosztów 
frachtu lotniczego, z zastrzeżeniem, że zostały one poniesione w związku ze szkodą, 
w ubezpieczonych przedmiotach, za którą HDI ponosi odpowiedzialność.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną określa 
się w dokumencie ubezpieczenia.

4. Klauzula 011 – Postanowienia szczególne dotyczące szkód seryjnych 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umo-
wy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że w umowie ubezpieczenia ma zastosowanie klauzula następującej treści:

2. Szkody powstałe z tej samej przyczyny zostaną wypłacone w następującej wysokości:
1) w 100% – pierwsze dwie szkody,
2) w 80% – trzecia szkoda,
3) w 60% – czwarta szkoda,
4) w 50% – piąta szkoda.

3. Dalsze szkody nie będą podlegać odszkodowaniu.

5. Klauzula 303 – Wyłączenie szkód spowodowanych wybuchem gazów spali-
nowych w kotłach i/lub piecach

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI nie 
wypłaci ubezpieczającemu odszkodowania za szkody spowodowane wybuchem gazów 
spalinowych w kotłach, piecach i/lub innych maszynach/urządzeniach i wyposażeniu bezpo-
średnio połączonym i współpracującym z w/w kotłami lub piecami.
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6. Klauzula 311 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka 
standardowe

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach/urzą-
dzeniach które powstały w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, 
będące skutkiem:
1) ognia,
2) uderzenia pioruna,
3) huraganu,
4) powodzi,
5) deszczu nawalnego,
6) lawiny,
7) obsunięcia się ziemi,
8) zalania,
9) kradzieży z włamaniem lub rozboju.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej klauzuli wyłączone są 
szkody powstałe w otoczeniu ubezpieczonych maszyn/urządzeń, będące następstwem 
zdarzeń, o których mowa w ust. 1.

3. Ustala się minimalne wymagane zabezpieczenia ubezpieczanych maszyn i urządzeń:
1) pomieszczenia w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny być:

a) zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły oraz narzędzi,
b) zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę bezkabłąkową,
c) znajdujące się na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym,

2) plac składowy, na którym znajduje się ubezpieczone mienie powinien być ogrodzo-
ny parkanem, siatką drucianą lub płotem, oświetlony w porze nocnej i całodobowo 
dozorowany przez pracowników ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony 
mienia. Wjazd na teren powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 
swobodny wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. Ponadto 
wszelkie zainstalowane w maszynach/urządzeniach zabezpieczenia przeciwkradzie-
żowe powinny być uruchomione. 

4. Zabezpieczenia o których mowa w ust. 3 muszą być spełnione łącznie.

5. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia 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) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody, z zastrze-
żeniem, że pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli 
w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego działaniem,

3) kradzież z włamaniem z miejsca ubezpieczenia –
a) zniszczenie, uszkodzenie i/lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usi-

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

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

4) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich lub falistych mas 
śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota,

5) obsunięcie się ziemi – zapadanie lub usuwanie się ziemi, z tym że:
a) zapadanie ziemi to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych, 

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

6) ogień – spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu 
towarzyszy dym i/lub płomień,

7) powódź – zalanie terenów w następstwie:
a) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
b) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich lub 

falistych.
8) rozbój – zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natych-

miastowego jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności 
lub bezbronności,

9) uderzenie pioruna –
a) wyładowanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na przedmiot objęty 

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

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

10) zalanie – nagłe i nieprzewidziane:
a) wydostanie się płynów lub pary spowodowane awarią urządzeń wodociągowych, 

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

połączenia z publiczną siecią kanalizacyjną nie należało do obowiązków ubez-
pieczającego,

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

d) 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,

e) zalanie wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie,
f) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. 

6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

7. Klauzula 312 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka 
standardowe w miejscu ubezpieczenia i podczas transportu

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach/urzą-
dzeniach, które powstały w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie oraz podczas 
transportu lądowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będące skutkiem:

K
LA

U
Z

U
LE

 D
O

D
A

T
K

O
W

E



26

1) ognia, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, obsunię-
cia się ziemi, zalania,

2) kradzieży z włamaniem lub rozboju,
3) wypadku, jakiemu uległ środek transportowy.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej klauzuli wyłączone są 
szkody powstałe:
1) w otoczeniu ubezpieczonych maszyn/urządzeń, będące następstwem zdarzeń, 

o których mowa w ust. 1,
2) wskutek wypadku środka transportu, gdy został on spowodowany złym stanem 

technicznym tego środka lub jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości, po spoży-
ciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających albo nie 
posiadał ważnych uprawnień do kierowania pojazdem,

3) powstałe wskutek niewłaściwego oznakowania, braku lub niedostatecznego opako-
wania, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, nieprawidłowego załadowania lub 
rozmieszczenia towaru na środku transportu,

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

5) powstałe w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej.

3. Ustala się minimalne wymagane zabezpieczenia ubezpieczanych maszyn i urządzeń:
1) pomieszczenia, w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny być:

a) zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły oraz narzędzi,
b) zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę bezkabłą-

kową,
c) znajdujące się na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym,

2) plac składowy, na którym znajduje się ubezpieczone mienie powinien być ogrodzo-
ny parkanem, siatką drucianą lub płotem, oświetlony w porze nocnej i całodobowo 
dozorowany przez pracowników ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony 
mienia. Wjazd na teren powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 
swobodny wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. Ponadto 
wszelkie zainstalowane w maszynach/urządzeniach zabezpieczenia przeciwkradzie-
żowe powinny być uruchomione,

3) podczas transportu:
a) kierowca opuszczając pojazd obowiązany jest zamknąć pojazd na wszystkie 

istniejące zamki, zamknąć wszystkie szyby i uruchomić zamontowane w nim 
urządzenia przeciwkradzieżowe,

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

c) 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, za-
mknięte, oświetlone i pod stałym dozorem.

4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust 3 muszą być spełnione łącznie.

5. Przez użyte w niniejszej klauzuli ryzyka 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 
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faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu 
deszczu nawalnego,

2) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody, z za-
strzeżeniem, że pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, 
jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono masowe szkody wywołane jego dzia-
łaniem,

3) kradzież z włamaniem podczas transportu maszyny/urządzenia – zabór mienia 
ze środka transportowego po usunięciu przeszkody materialnej, będącej częścią 
konstrukcji środka transportu lub zamknięciem, utrudniającym dostęp do jego wnę-
trza,

4) kradzież z włamaniem z miejsca ubezpieczenia –
a) 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 ory-
ginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku 
rozboju,

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

5) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie ze zboczy górskich lub falistych mas 
śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota,

6) obsunięcie się ziemi – zapadanie lub usuwanie się ziemi, z tym że:
a) zapadanie ziemi to obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych, 

pustych przestrzeni w gruncie, 
b) usuwanie ziemi to ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością ludz-

ką,
7) ogień – spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu 

towarzyszy dym i/lub płomień,

8) powódź – zalanie terenów w następstwie:
a) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
b) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich lub 

falistych,
9) rozbój – zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natych-

miastowego jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności 
lub bezbronności,

10) uderzenie pioruna –
a) wyładowanie elektryczności atmosferycznej bezpośrednio na przedmiot objęty 

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

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

11) zalanie – nagłe i nieprzewidziane:
a) wydostanie się płynów lub pary spowodowane awarią urządzeń wodociągowych, 

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

połączenia z publiczną siecią kanalizacyjną nie należało do obowiązków ubez-
pieczającego,

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

e) zalanie wodą lub innym płynem spowodowane przez osoby trzecie,
f) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. 

6. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

8. Klauzula 313 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
ognia wewnętrznego, wybuchu substancji chemicznej oraz bezpośredniego 
uderzenia pioruna

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach/urzą-
dzeniach, które powstały wskutek:
1) ognia wewnętrznego,
2) wewnętrznego wybuchu substancji chemicznej,
3) bezpośredniego uderzenia pioruna,
4) akcji gaśniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, o których mowa w pkt 1-3.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej klauzuli wyłączone są 
szkody powstałe w otoczeniu ubezpieczonych maszyn/urządzeń, będące następstwem 
zdarzeń, o których mowa w ust. 1.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

9. Klauzula nr 314 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o po-
krycie skutków wybuchu w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania 
i generatorach chłodzonych tlenem

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w maszynach/
urządzeniach, które powstały wskutek wybuchu w silnikach spalinowych wewnętrznego 
spalania lub w generatorach chłodzonych tlenem.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

10. Klauzula 315 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
związane z wyciekiem substancji z ubezpieczonych maszyn/ urządzeń

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w surow-
cach, półproduktach i wyrobach gotowych, które powstały wskutek wycieku substancji 
z ubezpieczonych maszyn/urządzeń pod warunkiem, że szkoda jest bezpośrednim na-
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stępstwem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia wynikającym z zawartej umowy 
ubezpieczenia.

2. HDI wypłaci ubezpieczającemu odszkodowanie:
1) w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych wyrobów lub ich części, wytwarzanych 

przez ubezpieczającego – równe kosztom ich wytworzenia, lecz nie wyższe niż 
cena sprzedaży, pomniejszone o koszty produkcji wyrobów nieukończonych w dniu 
powstania szkody,

2) w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych wyrobów lub ich części, sprzedawa-
nych przez ubezpieczającego – równe wartości odtworzeniowej, lecz nie wyższe niż 
cena ich sprzedaży, pomniejszone o wszelkie zaoszczędzone koszty,

3) w przypadku uszkodzonych wyrobów lub ich części, które mogą być ponownie 
wykorzystane – równe kosztom oczyszczenia i przywrócenia ich do stanu przed 
zaistnieniem szkody, lecz nie wyższe niż ustalono w pkt. 1) lub 2).
Odszkodowanie zostanie pomniejszone o wartość pozostałości po szkodzie, które 
mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z niniejszej klauzuli nie obejmuje jakichkol-
wiek szkód następczych, spowodowanych np. przez zanieczyszczenie lub skażenie śro-
dowiska naturalnego, związane z usunięciem wycieku bądź wydostającej się substancji 
oraz szkód w mieniu otaczającym.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku, dla których 
należy przyporządkować osobną sumę ubezpieczenia wyrobów lub ich części. W przy-
padku, gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa od wartości wyrobów lub ich 
części wyliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 w dniu szkody, wysokość odszkodo-
wania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia 
pozostaje do wartości tych wyrobów lub ich części.

5. Franszyza redukcyjna wynosi 20 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000 EURO.

11. Klauzula 316 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
spowodowane zalaniem lub zamuleniem

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w ubezpieczonych 
maszynach/ urządzeniach spowodowane zalaniem lub zamuleniem powstałym wsku-
tek:
1) pęknięcia lub rozerwania przewodów doprowadzających wodę lub inną ciecz pod 

ciśnieniem w celu zapewnienia pracy ubezpieczonych maszyn/ urządzeń,
2) zablokowania zaworów lub zasuw bezpieczeństwa lub zmniejszenia ciśnienia pomp, 

pod warunkiem, że uszkodzenia te powstały wskutek zaistnienia zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie określa się w dokumencie ubezpieczenia.
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12. Klauzula 319 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
w materiałach ogniotrwałych, obmurzach pieców lub kotłów przemysłowych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza 
się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w materiałach ogniotrwałych, ob-
murzach pieców lub kotłów przemysłowych pod warunkiem, że szkody te powstały wskutek 
zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

2. Wysokość odszkodowania ustala się w wartości rzeczywistej maszyny/urządzenia. Przyj-
muje się, że stopień zużycia tej maszyny/ urządzenia wynosi nie mniej niż 20% w skali 
roku ale nie więcej niż 80% całkowitego zużycia.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

13. Klauzula 321 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
w taśmach i łańcuchach przenośników

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w taśmach i łańcu-
chach przenośników pod warunkiem, że szkody te powstały wskutek zdarzeń objętych 
ochroną ubezpieczeniową zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

2. Wysokość odszkodowania ustala się w wartości rzeczywistej maszyny/urządzenia. Przyj-
muje się, że stopień zużycia tej maszyny/ urządzenia wynosi nie mniej niż 15% w skali 
roku. HDI nie odpowiada za szkody w taśmach i łańcuchach przenośników w przypad-
ku, gdy stopień ich zużycia przekroczy 75%.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

14. Klauzula 322 – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
w przewodach elektrycznych i kablach nieelektrycznych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o szkody w przewodach 
elektrycznych i kablach nieelektrycznych ubezpieczanych maszyn i urządzeń pod wa-
runkiem, że szkody te powstały wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową 
zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. 

2. Wysokość odszkodowania ustala się w wartości rzeczywistej maszyny/urządzenia. Przyj-
muje się, że stopień zużycia tej maszyny/ urządzenia wynosi nie mniej niż 25% w skali 
roku ale nie więcej niż 75% całkowitego zużycia.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód 
w linach i kablach nieelektrycznych przenośników linowych używanych do celów prze-
mysłowych.
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4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

15. Klauzula 331 – Ustalenie stopnia zużycia dla maszyn/ urządzeń elektrycznych, 
ze względu na konieczność ich przezwajania wskutek powstałej szkody (doty-
czy silników, generatorów, transformatorów)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do niniej-
szej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) w przypadku szkody częściowej w maszynie elektrycznej, jeżeli w toku napraw okaże 
się konieczne przezwojenie takiej maszyny (np. przewinięcie silnika), to część odszko-
dowania przypadająca na czystą robociznę związaną z przezwojeniem i ponownym 
pokryciem płytami będzie obliczona z uwzględnieniem rocznego współczynnika spadku 
wartości ustalonego w dniu szkody,

2) przyjmuje się, że współczynnik spadku wartości będzie nie niższy niż 5% w skali roku 
oraz nie więcej niż 60% łącznie.

16. Klauzula 332 – Ustalenie stopnia zużycia ze względu na naprawy silników 
spalinowych (dotyczy silników Diesla oraz silników na gaz)

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do niniej-
szej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:

1) w przypadku szkód w odniesieniu do uszkodzonych części silników spalinowych, takich 
jak: tuleje cylindrowe, głowice cylindra wraz z osprzętem lub tłoki, wartość odszkodowa-
nia zostanie ustalona w wartości rzeczywistej,

2) przyjmuje się, że stopień zużycia wynosi nie mniej niż 10% w skali roku ale nie więcej 
niż 60% całkowitego zużycia.

17. Klauzula 342 – Remont (przegląd techniczny) pras przemysłowych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) ubezpieczający zobowiązany jest do przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, 

przeglądu oraz w razie potrzeby remontu części pras przemysłowych narażonych 
na duże naprężenia wraz z badaniami polegającymi na przeprowadzeniu próby 
nieniszczącej na tych częściach,

2) ubezpieczający zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania HDI o terminie 
przeprowadzenia przeglądu lub remontu, aby przedstawiciel HDI mógł być obecny 
w czasie jego trwania oraz dostarczy raport z jego przeprowadzenia, w którym eks-
perci określą datę kolejnego przeglądu,

3) powyższe ustalenia obowiązują niezależnie od daty rozpoczęcia okresu ubezpiecze-
nia wynikającego z niniejszej umowy,

4) ubezpieczający może przyjąć okres dłuższy niż 12 miesięcy pomiędzy poszcze-
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gólnymi przeglądami lub remontami wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody HDI 
w przypadku, gdy w opinii HDI ryzyko powstania szkody związane z niniejszym 
ubezpieczeniem nie ulegnie zwiększeniu,

5) jeżeli ubezpieczający nie dopełni obowiązków wynikających z niniejszej klauzuli, 
HDI nie odpowiada za szkody, których przyczyny mogły zostać ujawnione i usunięte 
w czasie przeglądu lub remontu.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

18. Klauzula 343 – Remont (przegląd techniczny) silników elektrycznych (po-
wyżej 750 kW dla silników 2-biegunowych i powyżej 1000 kW dla silników 
4 i więcej-biegunowych)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do 
niniejszej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) ubezpieczający zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądu oraz w razie potrzeby 

remontu silników elektrycznych po 8000 godzin działania danego silnika lub po 500 jego 
uruchomieniach, lecz nie później niż przed upływem 2 lat od ostatniego przeglądu lub 
remontu. Nowe silniki elektryczne należy poddawać przeglądowi po 2000 godzin ich dzia-
łania, lecz nie później niż przed upływem roku od ostatniego przeglądu lub remontu,

2) ubezpieczający zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania HDI o terminie 
przeprowadzenia przeglądu lub remontu, aby przedstawiciel HDI mógł być obecny 
w czasie jego trwania oraz dostarczy raport z jego przeprowadzenia,

3) powyższe ustalenia obowiązują niezależnie od daty rozpoczęcia okresu ubezpiecze-
nia wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia,

4) ubezpieczający może przyjąć okresy dłuższe niż wyżej wymienione pomiędzy po-
szczególnymi przeglądami lub remontami wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
HDI w przypadku, gdy w opinii HDI ryzyko powstania szkody związane z niniejszym 
ubezpieczeniem nie ulegnie zwiększeniu,

5) jeżeli ubezpieczający nie dopełni obowiązków wynikających z niniejszej klauzuli, 
HDI nie odpowiada za szkody, których przyczyny mogły zostać ujawnione i usunięte 
w czasie przeglądu lub remontu,

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

19. Klauzula 344 – Remont (przegląd techniczny) turbin parowych, wodnych lub 
gazowych i zespołów turbinowo-prądnicowych (turbo-generatory)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) ubezpieczający zobowiązany jest do przeprowadzania generalnego przeglądu oraz 

w razie potrzeby remontu turbo – zespołów lub ich elementów w następujących 
przedziałach czasu:
a) turbiny parowe i zespoły turbinowo – prądnicowe wyposażone w nowoczesne 

oprzyrządowanie umożliwiające pełną kontrolę ich działania, pracujące w warun-
kach ciągłego obciążenia – przynajmniej raz na 4 lata,
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b) turbiny parowe i zespoły turbinowo – prądnicowe, inne niż wymienione w pkt. 1) 
– przynajmniej raz na 3 lata,

c) turbiny wodne i zespoły turbinowo – prądnicowe – zgodnie z zaleceniem produ-
centa, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata,

d) turbiny gazowe i zespoły turbinowo – prądnicowe – zgodnie z zaleceniem pro-
ducenta,

2) ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania HDI z co najmniej dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia generalnego przeglądu lub 
remontu, aby przedstawiciel HDI mógł być obecny w czasie jego trwania,

3) terminy przeglądów określone powyżej winny być liczone od dnia pierwszego uru-
chomienia lub ostatniego przeglądu bądź remontu niezależnie od daty rozpoczęcia 
ubezpieczenia wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia,

4) ubezpieczający zobowiązany jest do informowania HDI o wszelkich zmianach w pra-
cy zespołu turbinowo- prądnicowego oraz podjęcia wspólnie z HDI decyzji odnośnie 
dalszego postępowania,

5) ubezpieczający może przyjąć okresy dłuższe niż wyżej wymienione pomiędzy po-
szczególnymi przeglądami lub remontami wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
HDI w przypadku, gdy w opinii HDI ryzyko powstania szkody związane z niniejszym 
ubezpieczeniem nie ulegnie zwiększeniu,

6) w przypadku wystąpienia szkody, objętej zakresem ubezpieczenia, po terminie wy-
znaczonego przeglądu lub remontu, HDI wypłaci odszkodowanie wyłącznie za kosz-
ty naprawy zniszczonych bądź uszkodzonych turbo- zespołów lub ich elementów 
z wyłączeniem demontażu, ponownego montażu oraz innych kosztów, które ubez-
pieczający poniósłby w ramach wymaganego przeglądu lub remontu,

7) jeżeli ubezpieczający nie dopełni obowiązków wynikających z niniejszej klauzuli, 
HDI nie odpowiada za szkody, których przyczyny mogły zostać ujawnione i usunięte 
w czasie przeglądu lub remontu.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

20. Klauzula 345 – Inspekcje i remonty (przeglądy techniczne) kotłów przemy-
słowych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umo-
wy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) ubezpieczający zobowiązany jest do przeprowadzania inspekcji wszystkich kotłów 

wymienionych w polisie przynajmniej raz w roku lub w terminach określonych w obo-
wiązujących przepisach, a także do przeprowadzenia przeglądów oraz w razie 
potrzeby remontów kotłów, o ile obowiązek ich dokonania został nałożony na ubez-
pieczającego przez uprawniony organ nadzoru lub producenta,

2) ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania HDI z co najmniej dwuty-
godniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia inspekcji, przeglądu lub 
remontu, aby przedstawiciel HDI mógł być obecny w czasie jego trwania,

3) powyższe ustalenia obowiązują niezależnie od daty rozpoczęcia okresu ubezpiecze-
nia wynikającego z niniejszej umowy,

4) ubezpieczający może przyjąć okresy dłuższe niż wyżej wymienione pomiędzy po-
szczególnymi inspekcjami, przeglądami lub remontami wyłącznie po uzyskaniu pi-
semnej zgody HDI, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z osobą uprawnio-
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ną do inspekcji / nadzoru oraz pod warunkiem, że w opinii HDI ryzyko powstania 
szkody związane z niniejszym ubezpieczeniem nie ulegnie zwiększeniu,

5) jeżeli ubezpieczający nie dopełni obowiązków wynikających z niniejszej klauzuli, HDI 
nie odpowiada za szkody, których przyczyny mogłyby zostać ujawnione i usunięte 
w czasie inspekcji, przeglądu lub remontu.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku 
do wniosku o ubezpieczenie pod numerami wymienionymi w tym wniosku.

21. Klauzula 399 – Wyłączenie szkód spowodowanych niezachowaniem parame-
trów prądu

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
HDI nie wypłaci ubezpieczającemu odszkodowania za szkody elektryczne w ubezpie-
czonych maszynach/urządzeniach powstałe w szczególności wskutek:
1) niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny/ urządzenia,
2) zmiany napięcia zasilania,
3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
4) uszkodzenia izolacji,
5) zwarcia (spięcia).

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody mechaniczne w maszynach/urządzeniach 
powstałe w następstwie zdarzeń spowodowanych szkodą elektryczną.
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Załącznik nr 2 
do ogólnych warunków ubezpieczenia 

maszyn i urządzeń od uszkodzeń

KLAUZULE OGÓLNE

1. Klauzula 01 – Stempla bankowego

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia 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 dokonania 
wpłaty w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek HDI.

2. Klauzula 02 – Zmian własnościowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia 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. 
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