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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) mienia przedsiębiorców od kradzieży z włama-
niem i rozboju mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI 
Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej HDI, z przedsię-
biorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 
zwanymi dalej ubezpieczającymi.

2. W porozumieniu z ubezpieczającymi do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzo-
ne 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 nieuregulowanych 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) Dewastacja (wandalizm)
nie związane z kradzieżą z włamaniem i/lub rozbojem umyślne zniszczenie lub uszko-
dzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, z wyłączeniem szkód powstałych 
wskutek pomalowania, tzw. „graffiti”. 

2) Franszyza integralna
kwota, do wysokości której HDI nie wypłaca odszkodowania. Jeżeli wysokość szkody przekro-
czy tę kwotę, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

3) Franszyza redukcyjna
ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, która obniża wysokość odszkodowania o określo-
ną sumę lub ustalony procent.

4) Jednostka obliczeniowa – j.o.
jednostka określająca limit przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych 
i stanowiąca 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za ubiegły kwar-
tał, według komunikatu ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

5) Kradzież z włamaniem
1) zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował 

dokonać z zamkniętego lokalu, po pokonaniu – przy użyciu siły i/lub narzędzi 
– zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, który sprawca 
zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rozboju, 
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2) zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się 
przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które stanowią dowód potajemnego 
ukrycia.

6) Lokal
1) budynek, jeżeli zajmowany jest wyłącznie przez ubezpieczającego, w którym prowa-

dzi działalność gospodarczą,
2) wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane wyłącznie przez 

ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

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

8) 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 pracowni-
ków nie dotyczy wartości pieniężnych, aparatów fotograficznych, urządzeń elektronicznych 
i audiowizualnych, instrumentów muzycznych, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i nu-
mizmatycznych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów.

9) Placówka
każdy sklep, magazyn, punkt usługowy, kiosk, dział, stoisko, o ile mienie takiej placówki 
objęte jest odrębną ewidencją księgową i jest oddzielnie rozliczane.

10) Pracownik
osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mia-
nowania 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.

11) Przychód łączny
suma przychodów uzyskanych i należnych ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów 
i usług z działalności prowadzonej przez ubezpieczającego.

12) Rozbój
zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej 
użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

13) Schowek do przechowywania wartości pieniężnych
urządzenie takie jak: kaseta stalowa, szafa stalowa, szafa stalowo-betonowa, szafa 
pancerna, pokój skarbcowy, których konstrukcja odpowiada wymaganiom technicznym 
określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona war-
tości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
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jednostki organizacyjne z dnia 14 października 1998 r. (Dz. U. nr 129, poz. 858 z dnia 
23 października 1998 r. ze zmianami).

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

15) Szyby kuloodporne
szyby zapewniające normatywnie określoną odporność na przebicie pociskami ręcznej 
broni palnej, o klasie odporności potwierdzonej przez upoważnioną, certyfikującą jed-
nostkę badawczą.

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

17) Środki obrotowe
towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, 
opakowania, a ponadto zmagazynowane i niebędące w używaniu maszyny, aparaty i urzą-
dzenia oraz ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie.

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

19) Terroryzm
użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia ludzkiego, działanie 
szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infrastruktury, w celu oddziały-
wania na rząd lub w celu zastraszenia społeczeństwa bądź jego części.

20) Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala we własnym zakresie ubez-
pieczający, kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć 
wskutek jednej szkody. W tym systemie ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania określona w pkt 29).

21) Ubezpieczenie na sumy stałe
system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczają-
cego i powinna odpowiadać maksymalnej wartości ubezpieczanych przedmiotów. W tym 
systemie ma zastosowanie zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania określona 
w pkt 29).

22) Ubezpieczenie na sumy zmienne
system ubezpieczenia stosowany dla środków obrotowych, których  wartość w okresie 
ubezpieczenia podlega zmianom. Zastosowanie tego systemu ubezpieczenia uzależnio-
ne jest ponadto od średniej miesięcznej wartości zapasów z ostatnich 12 miesięcy (nie  
mniejsza niż 400.000 zł). 
Wartością przyjmowaną do ubezpieczenia, stanowiącą jednocześnie sumę ubezpieczenia, 
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jest maksymalna dzienna wartość tych środków przewidywana w okresie ubezpieczenia, 
ustalona według kosztów ich nabycia lub wytworzenia.

23) Wartość ewidencyjna brutto
wartość początkowa przedmiotu wynikająca z ewidencji księgowej z uwzględnieniem 
obowiązujących przeszacowań.

24) Wartość odtworzeniowa
wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulep-
szonego tj. koszt naprawy lub cena nabycia przedmiotu tego samego rodzaju, typu, 
modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów trans-
portu i montażu.

25) Wartość rzeczywista
wartość odtworzeniowa przedmiotu, pomniejszona o kwotę odpowiadającą technicznemu 
zużyciu.

26) 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, także platyna i inne 

metale z grupy platynowców.

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

28) 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 użytkownika 

i służy do zwolnienia lub zmiany jego funkcji blokującej.

29) Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania
według tej zasady odszkodowanie oblicza się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadekla-
rowana 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
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PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się 
w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgod-
nie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, tj.:
1) środki trwałe,
2) środki obrotowe,
3) mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, prze-

róbki, czyszczenia, farbowania, prania, depozytu, przechowania itp.),
4) mienie osobiste pracowników,
5) wartości pieniężne.

2. Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych zabez-
pieczeń lokalu i/lub schowków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku włamania 
bądź rozboju, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien 
i drzwi – w kwocie nie większej niż 2.500 zł.

3. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą 
zostać objęte koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych wskutek kradzieży z wła-
maniem i/lub rozboju zabezpieczeń lokalu i/lub schowków ponad kwotę 2.500 zł.

4. Mienie wymienione w ust. 1 objęte jest ubezpieczeniem w miejscu określonym w umowie 
ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Miejscem ubezpieczenia jest lokal lub lokale, w których ubezpieczający prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, wymienione w umowie ubezpieczenia z podaniem adresu.

6. Mienie osobiste pracowników ubezpieczającego objęte jest ubezpieczeniem wtedy, 
gdy znajduje się w ubezpieczonym zakładzie pracy, jak również w innym miejscu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym jest świadczona praca na polece-
nie ubezpieczającego. Przedmioty osobistego użytku pracowników nie są ubezpie-
czone w ich pomieszczeniach mieszkalnych.

7. Wartości pieniężne mogą być ubezpieczone także poza lokalem, podczas transportu 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w § 4 ust. 3.

8. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) inwentarza żywego, drzew, krzewów, upraw,
2) dokumentów, akt, rękopisów, kart kredytowych i płatniczych,
3) wszelkich nośników danych oraz danych na nich zgromadzonych, komputerowych 

programów indywidualnych użytkownika oraz danych na nośnikach wszelkiego ro-
dzaju, komputerowych programów licencjonowanych, chyba że stanowią one mienie, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3),

4) przedmiotów o charakterze unikatowym, takich jak biżuteria, dzieła sztuki, antyki, 
eksponaty itp.,

5) pojazdów mechanicznych, chyba że stanowią mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) 
i 3),
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6) towarów przeterminowanych oraz wycofanych lub niedopuszczonych do obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wartości pieniężnych transportowanych przez agencje ochrony mienia w ramach 
świadczonych usług,

8) mienia w gablotach znajdujących się poza ubezpieczonym lokalem.

Zakres ubezpieczenia
§ 4

1. HDI odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży 
z włamaniem i rozboju.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o ryzyko dewastacji po 
opłacie dodatkowej składki, przy czym rozszerzenie to nie dotyczy wartości pienięż-
nych i oszklenia zewnętrznego. Maksymalna suma ubezpieczenia dla ryzyka dewa-
stacji w jednej lokalizacji (w jednym miejscu ubezpieczenia) wynosi 250.000 zł.

3. Za opłatą dodatkowej składki wartości pieniężne mogą być ubezpieczone podczas 
transportu (przenoszenia lub przewożenia) przez osoby, które ubezpieczający upo-
ważnił do wykonywania transportu.

4. 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 wsku-
tek:
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, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub powodzi.

5. 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.

Wyłączenia odpowiedzialności 
§ 5

1. HDI nie odpowiada za szkody:
1) nieprzekraczające 200 zł (franszyza integralna),
2) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego,
3) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
4) wyrządzone wskutek wyłudzenia, podstępu, oszustwa, przywłaszczenia lub fałszer-

stwa,
5) powstałe wskutek kradzieży bez włamania, za zaginięcie mienia i sprzeniewierze-

nie,
6) powstałe po upływie 30 dni  od chwili przerwania lub zaprzestania działalności gospo-

darczej w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, chyba że fakt ten został 
zgłoszony przez ubezpieczającego i w porozumieniu z HDI uzgodniono dodatkowe 
środki zabezpieczenia mienia,
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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) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ubezpieczającego (PESEL lub REGON),
2) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ubezpieczonego (PESEL lub REGON), 
3) miejsce ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia,
5) okres ubezpieczenia,
6) zakres ubezpieczenia,
7) sumę ubezpieczenia,
8) system ubezpieczenia,
9) sposób zabezpieczenia mienia,
10) 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.

7) powstałe w lokalach niezabezpieczonych zgodnie z postanowieniami § 21,
8) w mieniu nieobjętym ewidencją wymaganą odrębnymi przepisami, umożliwiającą 

ustalenie faktycznego stanu posiadania mienia,
9) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, 

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

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

3. O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubez-
pieczenia klauzul dodatkowych, stanowiących Załącznik do niniejszych OWU, HDI nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone niniejszymi klauzulami.
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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 niezapłacona 
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.
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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 niezapłacona składka lub jej 
pierwsza rata, zgodnie z § 9 ust. 2,

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty skład-
ki, 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 warun-
kach.

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

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,
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.

W braku wezwania ze strony HDI umowa ubezpieczenia nie wygasa, a HDI przysługuje 
roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.
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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 ubez-
pieczenia 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 ubezpiecze-
nia 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 umo-
wie ubezpieczenia.

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

3. Suma ubezpieczenia ustalona dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia stanowi 
górną granicę odpowiedzialności HDI w odniesieniu do tych przedmiotów.

4. Suma ubezpieczenia środków trwałych może odpowiadać:
1) wartości odtworzeniowej dla środków trwałych, dla których okres użytkowania nie 

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

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

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

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

3) dla mienia osobistego pracowników – wysokość maksymalnej straty jaka może 
powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia losowego,

4) dla wartości pieniężnych:
a) gotówki – wartość nominalna, a dla gotówki w walucie obcej, nominalna wartość 

przeliczona na złote polskie według średniego kursu walut, ustalonego przez 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia polisy,

b) papierów wartościowych – wartość rzeczywista, odpowiadająca cenie rynkowej 
z dnia wystawienia polisy,

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

6. Suma ubezpieczenia mienia osobistego pracowników stanowi iloczyn liczby zatrudnionych 
u ubezpieczającego i przeciętnej zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jedne-
go pracownika. Górny limit odpowiedzialności na jednego pracownika wynosi 1.500 zł.

7. Sumę ubezpieczenia mienia ubezpieczający ustala bez uwzględnienia podatku od towa-
rów i usług, podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Suma ubezpieczenia wartości pieniężnych powinna być określona odrębnie dla ubezpie-
czenia:
1) kradzieży z włamaniem w lokalu,
2) rozboju w lokalu,
3) rozboju podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia).
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9. Sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych ustala się z uwzględnieniem dopuszczalnego 
limitu dla przechowywania tych wartości, wymienionego w § 21 – Tabela nr 01.

10. Sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych od rozboju podczas transportu (przenoszenia lub 
przewożenia) ustala się z uwzględnieniem limitów, wymienionych w § 21 – Tabela nr 02.

Systemy ubezpieczenia
§ 16

1. Umowa ubezpieczenia – w zależności od rodzaju mienia – może być zawarta przy za-
stosowaniu następujących systemów ubezpieczenia:
1) na sumy stałe,
2) na sumy zmienne,
3) na pierwsze ryzyko.

2. Na sumy stałe mogą być ubezpieczone:
1) środki trwałe,
2) środki obrotowe,
3) mienie przyjęte do sprzedaży w celu wykonania usługi,
4) wartości pieniężne.

3. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na sumy stałe powinna odpowiadać wartości mie-
nia ustalonego przy zachowaniu zasad określonych w postanowieniach § 15 ust. 4 – 7. 

4. Na sumy zmienne mogą być ubezpieczone środki obrotowe.

5. Jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia środki obrotowe zlokalizowane są w różnych placów-
kach ubezpieczającego, wówczas wartość podana do ubezpieczenia – ustalona zgodnie 
z zasadami określonymi w § 2 pkt 22) – może odpowiadać ogólnej wartości mienia znaj-
dującego się w tych placówkach.

6. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w sposób określony w ust. 5 jest prowadze-
nie przez ubezpieczającego centralnej księgowości dla całości ubezpieczonego mienia 
wraz z odrębną ewidencją mienia znajdującego się w poszczególnych placówkach.

7. Na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczone:
1) środki trwałe, 
2) środki obrotowe, 
3) mienie przyjęte do sprzedaży w celu wykonania usługi,
4) mienie osobiste pracowników,
5) wartości pieniężne,
6) koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu ponad ustalo-

ny limit w wysokości 2.500 zł,
7) mienie od dewastacji.

8. Sumę ubezpieczenia przy systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko usta-
la ubezpieczający, kierując się przewidywaną maksymalną stratą, jaka może powstać 
w okresie ubezpieczenia wskutek jednego zdarzenia kradzieży z włamaniem, rozboju lub 
dewastacji. Sumę tę ustala się dla każdej z grup mienia oddzielnie. 
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Warunki zmiany sumy ubezpieczenia
§ 17

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

2. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 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
§ 18

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,
3) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,
4) systemu ubezpieczenia,
5) zakresu ubezpieczenia,
6) przebiegu szkodowości.

3. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności HDI, jako iloczyn sumy ubezpie-
czenia i stawki taryfowej, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek składki. 

4. W ubezpieczeniu środków obrotowych na sumy zmienne składkę ustala się następująco:
1) na początku okresu ubezpieczenia pobiera się zaliczkę w wysokości 70% składki od 

zadeklarowanej przez ubezpieczającego wartości środków obrotowych,
2) rozliczenie składki następuje najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie okresu ubezpie-

czenia. Przed tym terminem  należy poinformować HDI na piśmie o stanie zapasów 
(remanentów) z poszczególnych kwartałów, za które przyjmuje się średnią arytmetycz-
ną wartości środków obrotowych z danego kwartału, 

3) składkę ostateczną za ubezpieczenie otrzymuje się z przemnożenia średniej arytmetycz-
nej rocznych wartości stanu zapasów przez stawkę taryfową,

4) jeżeli składka ostateczna przekracza kwotę opłaconej wartości zaliczki, ubezpiecza-
jący obowiązany jest do dopłacenia różnicy składki w ciągu 14 dni od dnia uzyska-
nia informacji o wysokości dopłaty,

5) w przypadku, gdy składka zaliczkowa przekracza składkę ostateczną, HDI dokonuje 
zwrotu nadpłaty. 
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5. 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.

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

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej
§ 19

1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, 
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 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 we wskazanym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności HDI 
zgodnie z § 9 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. 
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 niewykorzystany okres 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
§ 20

1. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo uzy-
skać od HDI informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 
HDI 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 obowiązany jest:
1) podać do wiadomości HDI wszystkie znane sobie okoliczności, o które HDI pytało 

w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach,
2) dbać o stan ubezpieczonego mienia,
3) przestrzegać zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia warunków zabezpieczenia mie-

nia przed kradzieżą z włamaniem, 
4) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia i zabezpieczyć ją przed kradzieżą, 

zniszczeniem bądź zaginięciem,
5) dołączyć do wniosku wykaz placówek objętych ubezpieczeniem, z podaniem od-

dzielnie dla każdej lokalizacji adresu, przedmiotu i sumy ubezpieczenia.

4. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1) ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno-
ści 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 przepi-

sów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody,
3) 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 § 23 ust. 1 – 3 po-
dając rodzaj i rozmiar szkody, 

5) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin przez przedsta-
wiciela 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 3) 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. W razie uzyskania informacji o przedmiotach skradzionych lub zrabowanych, ubezpie-
czający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Policję i HDI oraz uczestniczyć 
w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów.

12. Jeżeli przedmioty określone w ust. 11 zostały odzyskane po wypłacie odszkodowania, 
wówczas ubezpieczający obowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te przed-
mioty lub przedmioty te pozostawić w dyspozycji HDI.

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

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
§ 21

1. Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w lokalach o trwałej konstrukcji, których 
ściany, stropy, podłogi i dachy wykonane są z materiałów oraz według technologii 
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 któ-
rym znajduje się mienie, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie wy-
konane i zamontowane 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 zamykane na co najmniej 
dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe zawieszone na odrębnych 

P
R

A
W

A
 I 

O
B

O
W

IĄ
Z

K
I S

T
R

O
N

 U
M

O
W

Y



19

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.

8. Okna, drzwi z elementami szklanymi i inne zewnętrzne otwory w lokalach, do któ-
rych jest dostęp – w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów, 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 zamykany-
mi 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 na-
rzędzi.

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

10. Postanowienia ust. 8 w części dotyczącej mechanicznego zabezpieczenia oszkleń i in-
nych 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 elektro-

niczne urządzenie alarmowe, wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia lub w miej-
scu odległym od chronionego lokalu,

3) w odniesieniu do lokali handlowych, które posiadają więcej niż trzy oddzielnie rozlicza-
ne 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 zor-
ganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród pracowników ubez-
pieczającego 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.
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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. Gotówka i inne wartości pieniężne powinny być przechowywane w urządzeniach i po-
mieszczeniach należycie zabezpieczonych oraz spełniających wymagane prawem normy 
odporności na włamanie, stosownie do wysokości zgromadzonych wartości pieniężnych.

15. 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 do nich osób nieuprawnionych, kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych 
winny być zdeponowane w pomieszczeniu/schowku w sposób chroniący je przed kra-
dzieżą i dostępem osób nieuprawnionych. 

16. Wartości pieniężne, karty telefoniczne i bilety komunikacji miejskiej stanowiące środki ob-
rotowe, HDI przyjmuje do ubezpieczenia pod warunkiem, że mienie to znajduje się w lo-
kalu zabezpieczonym w sposób określony w ust. 2 – 14 oraz w zamkniętym schowku, 
odpowiadającym wymaganiom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczególnych zasad, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców 
i inne jednostki organizacyjne.

17. HDI odpowiada za szkody w mieniu wymienionym w ust. 14 i 16 do wysokości limitów 
określonych w Tabeli nr 01, zależnych od rodzaju i klasy odporności na włamanie za-
stosowanego do przechowywania schowka oraz jego zabezpieczenia.

18. W przypadku braku możliwości określenia klasy odporności na włamanie, odpowiedzial-
ność HDI za kradzież z włamaniem wartości pieniężnych ograniczona jest do 0,1 jed-
nostki obliczeniowej.

19. Górna granica odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem war-
tości pieniężnych może być podwyższona dwukrotnie w stosunku do kwot podanych 
w Tabeli nr 01 – dla pomieszczeń i urządzeń o określonej odporności na włamanie 

Tabela 01

Lp.
Klasa odporności 

na włamanie
Rodzaj schowka

Dopuszczalny limit przechowywanych 
wartości w j.o. stanowiący górną granicę 

odpowiedzialności HDI

1 I kaseta stalowa do 0,3

2 II szafa stalowa do 1,0

3 III i IV szafa stalowa do 3,0

4 V szafa stalowo-betonowa do 5,0

5 VI i VII szafa stalowo-betonowa do 10,0

6 VIII szafa pancerna do 15,0

7 IX szafa pancerna do 20,0

8 X pokój skarbcowy do 40,0

9 XI pokój skarbcowy do 60,0
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(schowków do przechowywania wartości pieniężnych), chronionych urządzeniami klasy 
co najmniej C lub systemem alarmowym spełniającym wymagania co najmniej klasy 
SA3, zgodnie z Polską Normą.

20. Urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych o masie do 1000 kg powinny być 
trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia, w którym się znajdują.

21. HDI może w indywidualnych przypadkach przyjąć do ubezpieczenia wartości pieniężne 
znajdujące się w schowkach nieprzymocowanych, pobierając za to ryzyko dodatkową 
składkę.

22. Szafy stalowo-betonowe, szafy pancerne i pokoje skarbcowe powinny być dodatkowo 
wyposażone w czynny, przeciwwłamaniowy elektroniczny system alarmowy.

23. HDI przyjmuje do ubezpieczenia wartości pieniężne od rozboju podczas transportu 
i odpowiada za szkody do wysokości limitów określonych w Tabeli nr 02, zależnych od 
sposobu wykonywania transportu pod względem bezpieczeństwa i liczby transportują-
cych.

Tabela nr 02

Lp. Dopuszczalny limit 
wartości pieniężnych Rodzaj transportu Liczba pracowników 

ochrony*/konwojentów**

1 Do 0,02 j.o.

Pieszo, wyłącznie wtedy, gdy odległość, 
na jaką wykonywany jest transport nie 
uzasadnia użycia samochodu, a sposób 
w jaki jest realizowany daje gwarancję 
bezpieczeństwa

Jedynie przez osobę trans-
portującą

2 Pow. 0,02 do 0,5 j.o.

Pieszo, z użyciem specjalnej teczki zaopa-
trzonej w elektroniczne lub mechaniczne 
urządzenia zabezpieczające przed roz-
bojem, wyłącznie wtedy, gdy odległość, 
na jaką wykonywany jest transport nie 
uzasadnia użycia samochodu, a sposób 
w jaki jest realizowany daje gwarancję 
bezpieczeństwa

Osoba transportująca i pra-
cownik ochrony, który nie 
musi być uzbrojony

3 Pow. 0,5 do 1 j.o. j.w.
Co najmniej jeden konwo-
jent uzbrojony

4 Pow. 1 do 3 j.o.

Transport pojazdami przystosowanymi, 
pojazdami osobowymi wyposażony-
mi w pojemnik stalowy, przymocowany 
do elementów nadwozia 

Co najmniej jeden konwo-
jent uzbrojony

5 Pow. 3 do 10 j.o.
Transport pojazdami przystosowanymi 
lub specjalnymi do przewozu wartości 
pieniężnych

Z dwoma uzbrojonymi kon-
wojentami, w tym jeden 
w broń maszynową

6 Pow. 10 do 20 j.o. Transport pojazdami specjalnymi

Z trzema lub więcej kon-
wojentami, w tym co naj-
mniej dwóch wyposażonych 
w broń maszynową

7 Pow. 20 do 30 j.o.
Transport pojazdami specjalnymi z samo-
chodem ochraniającym transport

Z trzema lub więcej kon-
wojentami, w tym co naj-
mniej dwóch wyposażonych 
w broń maszynową

* pracownik ochrony – osoba posiadająca licencję i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony 
albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

** konwojent – pracownik ochrony wyposażony w broń palną
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ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

 Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 23

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 przyczyniło 
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 

24. HDI może na podstawie oceny wielkości ryzyka określić indywidualne warunki w zakre-
sie wymaganych środków bezpieczeństwa.

Prawa i obowiązki HDI
§ 22

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 wypad-
kiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia 
okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.

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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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 odpo-
wiedzialności HDI lub wysokości odszkodowania/świadczenia, jeżeli jest to niezbędne 
do dalszego prowadzenia postępowania.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 24

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jed-
nak niż suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia. 

2. Górną granicę odpowiedzialności za szkody 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) w mieniu ubezpieczonym na sumy zmienne – suma ubezpieczenia określona zgod-

nie z § 2 pkt 22).

3. Jako wysokość szkody w ubezpieczonym mieniu przyjmuje się:
1) 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 ewidencyjnej – w pełnej wysokości kosztów,

2) w środkach obrotowych – wartość kosztów ich zakupu lub wytworzenia, udokumen-
towanych rachunkiem zakupu lub kalkulacją kosztów wytworzenia,

3) w mieniu przyjętym do sprzedaży lub w celu wykonania usługi – wartość kosztów 
naprawy uszkodzonych przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego, a w przy-
padku ich zniszczenia lub utraty – według wartości rzeczywistej mienia, nie więcej 
jednak niż w wartości oznaczonej w dowodzie przejęcia, bez uwzględnienia prowizji 
i marży w przypadku sprzedaży komisowej,

4) w mieniu osobistym pracowników – według wartości rzeczywistej lub kosztów 
naprawy, do wysokości kwoty przypadającej na jednego pracownika, o której mowa 
w § 15 ust. 6,

5) 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 ryn-

kowej, 
c) w złocie, srebrze, platynie, kamieniach szlachetnych i wyrobach z nich wykona-

nych – wartość rzeczywista, odpowiadająca cenie rynkowej,
6) w kosztach naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu i schow-

ków – wartość udokumentowanych kosztów naprawy bądź wymiany zniszczonych 
zabezpieczeń tego samego rodzaju i klasy, jakie istniały w dniu szkody, według 
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cen z dnia szkody lub sporządzonego kosztorysu w przypadku naprawy systemem 
gospodarczym.

4. Wartość mienia, koszty wytworzenia i ceny nabycia ustalone na podstawie cen z dnia 
ustalenia odszkodowania, nie obejmują podatku od towarów i usług, chyba że umówiono 
się inaczej.

5. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone 
do dalszego użytku, przeróbki, odbudowy lub sprzedaży oraz o wartość złomu.

6. HDI w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty:
1) wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 20 ust. 5 pkt 3) i ust. 6 pkt 1), 

jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wysokości szkody,
3) koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych zabezpieczeń lokalu – w kwocie nie większej 

niż 2.500 zł.

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

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

9. Jeżeli wartość mienia ubezpieczonego na sumy stałe jest wyższa od sumy ubezpiecze-
nia 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. 

10. 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 przeno-
szącego 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 ubezpieczenia.

11. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 10, 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.
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Wypłata odszkodowania
§ 25

1. HDI wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 26 
ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Odszkodowanie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej 
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 usta-
lenia odpowiedzialności HDI albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy za-
chowaniu 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, 
zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspo-
kojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodo-
wania.

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.

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. 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. 
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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.

Roszczenia regresowe (zwrotne)
§ 26

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 ubez-
pieczający 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. 

Postępowanie rzeczoznawców
§ 27

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 rzeczo-
znawcy ponoszą obie strony po połowie.

4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia zarówno ubezpieczającego, jak i HDI z dopeł-
nienia obowiązków, o których mowa w § 20 i § 22.O
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Prezes Zarządu

Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Wiesława Kwatek

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 § 28

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, zawiado-
mienia 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.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia przedsiębiorców od kradzieży z włamaniem i roz-
boju zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna Nr 130/2007 dnia 16 października 2007 r.

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych od dnia 1 grudnia 2007 r.
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Załącznik
do ogólnych warunków ubezpieczenia mienia przedsiębiorców 

od kradzieży z włamaniem i rozboju

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA nr 01 – STEMPLA BANKOWEGO

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 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 dokonania 
wpłaty w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek HDI.

KLAUZULA nr 02 – ZMIAN WŁASNOŚCIOWYCH 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 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.

KLAUZULA nr 03 – AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia 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 związa-
ny z jego nabyciem 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 okre-
su ubezpieczenia nie jest tożsamy z końcem kwartału za okres, w którym trwała ochrona 
ubezpieczeniowa,

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

3) odpowiedzialność HDI w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczo-
na jest do 10% sumy ubezpieczenia 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 mienia przekracza limit odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 3), mienie to 
na wniosek ubezpieczającego podlega odrębnemu ubezpieczeniu (nie podlega automa-
tycznej ochronie ubezpieczeniowej).
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