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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) robót budowlano-montażowych od wszystkich ryzyk 
mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej HDI, z przedsiębiorcami i innymi jednostkami organi-
zacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, będącymi inwestorami, wykonawcami i/lub 
podwykonawcami robót budowlano-montażowych, zwanymi dalej ubezpieczającymi.

2. W porozumieniu z ubezpieczającymi, do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone po-
stanowienia 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 pol-
skie.

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

Defi nicje
§ 2

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:

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

2) Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, która obniża wypłatę od-
szkodowania o określoną sumę lub ustalony procent.

3) Kontrakt – umowa, zgodnie z którą realizowane są prace budowlano-montażowe obejmowane 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU.

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

z zamkniętego budynku/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, 

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

5) Maszyny budowlane – maszyny używane w procesie budowlanym, posiadające własny napęd 
i obsługiwane przez operatora.

6) Należyte zabezpieczenie
a) pomieszczenia – pomieszczenie, którego konstrukcja jest w należytym stanie technicznym, 

a drzwi, okna i klapy są właściwie wykonane, osadzone oraz zamknięte (na co najmniej dwa 
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zamki lub kłódki wielozastawkowe) tak, aby wejście nie było możliwe bez ich wyłamania przy 
użyciu siły i/lub narzędzi; powierzchnie oszklone drzwi i okien powinny być zabezpieczone 
stałymi lub ruchomymi kratami,

b) otwartego składu magazynowego – skład zlokalizowany na terenie wydzielonym, ogrodzo-
nym i oświetlonym w porze nocnej oraz objęty stałym dozorem.

7) Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stano-
wiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 
lub tylko określone etapy ich budowy.

8) Obiekt montażowy – maszyny i urządzenia przeznaczone do montażu, linie technologiczne, 
kompletne urządzenia zakładów produkcyjnych, konstrukcje stalowe, itp.

9) Okres realizacji prac budowlano-montażowych – okres czasu zaczynający się w momencie 
rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych wynikających z kontraktu lub zakończe-
nia wyładunku mienia objętego ochroną ubezpieczeniową na terenie budowy, a kończący się 
z chwilą ostatecznego odbioru prac budowlano-montażowych poprzez podpisanie końcowego 
protokołu zdawczo-odbiorczego lub z chwilą rozpoczęcia eksploatacji, w zależności od tego, 
która z tych czynności nastąpi wcześniej.

10) Osoba trzecia / poszkodowany – każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej, która doznała szkody w związku z prowadzoną przez ubezpieczającego 
działalnością lub posiadanym mieniem.

11) Polisa obrotowa – dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, 
obejmującej mienie i/lub odpowiedzialność cywilną w związku z wykonywaniem w okresie jej 
obowiązywania robót budowlano-montażowych w ramach wielu kontraktów o podobnym za-
kresie robót. 

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

13) Przedsiębiorca – osoba fi zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca oso-
bowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz 
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

14) Pozostałości po szkodzie
a) uszkodzone lub zniszczone elementy ubezpieczanych obiektów (gruz),
b) części nie uszkodzone, które należy rozebrać i/lub usunąć przed rozpoczęciem naprawy 

uszkodzonych elementów,
c) obce materiały takie jak: woda, muł, glina itp., pokrywające i/lub wypełniające elementy 

ubezpieczanych obiektów, niezależnie od tego czy zostały przyniesione z zewnątrz, czy też 
pochodziły z terenu budowy.

15) Roboty budowlano-montażowe – roboty polegające na wykonaniu obiektu budowlanego lub 
montażowego, a także na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego lub montażowego, określone w kontrakcie ubezpieczającego 
z innymi uczestnikami procesu budowlanego/montażowego.
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16) Rozbój – zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego 
jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

17) Sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy – wszystkie narzędzia wykorzystywane przy realizacji 
obiektu, sprzęt przeciwpożarowy, przenośniki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczaso-
we takie jak budynki hotelowe i socjalne dla pracowników, pomieszczenia magazynowe i war-
sztatowe, rusztowania, ogrodzenia, instalacja energetyczna i wodna itp.

18) Stały dozór – ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana w zorganizowany sposób przez co 
najmniej jedną osobę dorosłą spośród pracowników ubezpieczającego lub koncesjonowanego 
przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia.

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

20) Szkoda w mieniu – utrata lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego 
zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru na skutek jednego lub wielu zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową, występujących nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli ubezpieczające-
go.

21) Szkoda osobowa (dot. OC) – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu cia-
ła lub rozstroju zdrowia wraz ze stratami pozostającymi w normalnym związku przyczynowym 
z wypadkiem. 

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

23) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlano-montażowe wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

24) Terroryzm – użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia ludzkiego, działa-
nie szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infrastruktury, w celu oddziaływania 
na rząd lub w celu zastraszenia społeczeństwa bądź jego części.

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

26) Udział własny – część szkody wyrażona w złotych lub procentach, pokrywana przez ubezpie-
czającego.

27) Wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu 
sprzed szkody lecz nie ulepszonego, tj.:
1) w przypadku budynków/lokali i budowli – koszt odbudowy lub naprawy z zachowaniem 

dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakła-
dami na roboty wykończeniowe,

2) w przypadku pozostałych rodzajów mienia – 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.
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28) Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa przedmiotu pomniejszona o kwotę odpowia-
dającą technicznemu zużyciu.

29) Wartości pieniężne 
1) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne papiery wartoś-

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

z grupy platynowców.

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

31) Zamek wielozastawkowy lub kłódka wielozastawkowa – zamek mechaniczny lub mecha-
niczno-elektryczny, którego:
1) klucz posiada więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu,
2) nośnik kodu (np. karta magnetyczna, pilot) identyfi kuje uprawnienia użytkownika i służy do 

zwolnienia lub zmiany jego funkcji blokującej.

32) Zaplecze budowy – obiekty tymczasowe, takie jak pomieszczenia magazynowe, socjalne, war-
sztatowe, wiaty, baraki magazynowe, instalacje doprowadzające do placu budowy energię elek-
tryczną i wodę, drogi tymczasowe, ogrodzenia, tworzące bazę zaplecza budowy, itp.

33) Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania – według tej zasady odszkodowanie ob-
licza 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
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DZIAŁ I – UBEZPIECZENIE KONTRAKTU

PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe objęte kontraktem, w tym prace 
przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbu-
dowane lub zamontowane. 

2. Na wniosek ubezpieczającego i po opłacie dodatkowej składki oraz określeniu sum ubezpiecze-
nia odrębnie dla każdej pozycji, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
1) maszyny budowlane,
2) sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem.

3. Przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 objęty jest ochroną ubezpieczeniową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
§ 4

1. HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu, po-
legające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, 
nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem 
wyłączeń zawartych w § 5 i § 12. 

2. HDI odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji:
1) w sprzęcie, wyposażeniu oraz materiałach budowlano-montażowych, pod warunkiem skła-

dowania wskazanego mienia w należycie zabezpieczonych pomieszczeniach/otwartych skła-
dach magazynowych,

2) w maszynach budowlanych, pod warunkiem przechowywana ich na placach ogrodzonych, za-
mkniętych i oświetlonych w porze nocnej oraz objętych stałym dozorem; maszyny te powinny 
być zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób postron-
nych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych winny być zdeponowane w pomieszcze-
niu/schowku w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych. 

3. W przypadku ubezpieczenia robót budowlano-montażowych już rozpoczętych HDI obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową tylko tę część obiektu, która została wybudowana/zamontowana przez 
ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

4. HDI może wyrazić zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową części obiektu wybudowanego/zamon-
towanego przez ubezpieczonego przed okresem ubezpieczenia pod warunkiem podania wartości 
zrealizowanego etapu inwestycji (zgodnie z kontraktem) oraz po opłaceniu dodatkowej składki.

5. W przypadku powstania szkody spowodowanej wadliwym wykonawstwem HDI odpowiada tylko 
za materialną szkodę pośrednią, tzn. powstałą w elementach uszkodzonych lub zniszczonych przez 
element źle wykonany, natomiast nie odpowiada za szkody w wadliwych elementach.
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6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć, ograniczyć, bądź w przypadku robót spe-
cjalistycznych – dokładnie sprecyzować, stosując klauzule dodatkowe wymienione w Załączni-
kach nr 1 i nr 2 do niniejszych OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności dla Działu I
§ 5

1. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) o charakterze następczym między innymi takie jak utrata zysku, kary umowne, sądowe lub 

administracyjne, grzywny, straty spowodowane opóźnieniem, niewypełnieniem zobowiązań 
lub utratą kontraktu, utrata wartości rynkowej oraz jakiekolwiek inne kary o charakterze 
pieniężnym lub odszkodowania o charakterze karnym,

2) spowodowane błędami projektowymi,
3) w przypadku robót budowlanych spowodowane:

a) użyciem wadliwych materiałów lub innych niż określone w projekcie technicznym,
b) wadliwym wykonawstwem,

4) w przypadku robót montażowych spowodowane:
a) wadami materiałowymi lub odlewniczymi,
b) wadliwym wykonaniem z wyjątkiem błędów montażowych,
5) w sprzęcie i wyposażeniu budowy oraz maszynach budowlanych spowodowane awarią elek-

tryczną lub mechaniczną, zamarznięciem czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwym 
smarowaniem bądź brakiem smaru lub czynnika chłodzącego, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
w następstwie takiej awarii uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu inne ubezpieczone mienie, to 
takie szkody są objęte ochroną,

6) w maszynach budowlanych w trakcie ich montażu lub demontażu, a także powstałe pod-
czas, gdy są obsługiwane przez operatorów nie posiadających ważnych uprawnień do wyko-
nywania pracy na takich maszynach lub gdy operator był w stanie nietrzeźwości, po spożyciu 
alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

7) w opakowaniach wszelkiego rodzaju,
8) w dokumentacji budowy, aktach, rysunkach, planach, rachunkach, asygnatach i innych do-

kumentach kontraktu oraz wartościach pieniężnych, papierach wartościowych,
9) spowodowane normalnym zużyciem, korozją, utlenianiem, powstawaniem osadów, pogor-

szeniem jakości spowodowanym nie używaniem lub normalnymi warunkami atmosferycz-
nymi, a także szkody o charakterze estetycznym, takie jak zarysowanie lub pomalowanie 
powierzchni, itp., 

10) ujawnione podczas spisu z natury (inwentaryzacji), przeglądów i przygotowania kontraktu 
do odbioru,

11) powstałe wskutek utraty mienia, jeżeli nie stwierdzono znamion kradzieży z włamaniem lub 
rozboju, 

12) w pojazdach dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych i podlegających obo-
wiązkowi rejestracji, w taborze pływającym lub statkach powietrznych,

13) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
14) górnicze.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) surowców i materiałów pomocniczych jak paliwa, chemikalia, środki chłodzące, katalizatory, 

płyny, granulaty,
2) oprogramowań komputerowych i baz danych,
3) mienia osobistego pracowników,
4) maszyn budowlanych starszych niż 10 lat.
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3. Ustala się 20 % udział własny ubezpieczonego – nie mniej niż 10.000 zł dla szkód powstałych 
z jakiejkolwiek przyczyny w robotach ziemnych. 

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w niniejszym para-
grafi e stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

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

Suma ubezpieczenia
§ 6

1. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego 
i stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpie-
czenia, dla którego została ustalona. 

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) w odniesieniu do obiektu budowlanego/montażowego – pełnej wartości kontraktu na dzień 

zakończenia jego realizacji wraz z kosztami materiałów, robocizny, montażu, frachtu, opłat 
celnych i innych kosztów wymienionych w kontrakcie,

2) w odniesieniu do maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy –
a) wartości odtworzeniowej tych urządzeń, tj. ustalonej w drodze indywidualnej wyceny 

każdego indywidualnego składnika majątku – ubezpieczenie na sumy stałe,
b) limitowi odpowiadającemu szacowanej maksymalnej wysokości szkody, jaka może po-

wstać wskutek zajścia zdarzenia losowego – ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
3) w odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limitowi odpowiedzialno-

ści na zdarzenie określonemu jako procent wysokości szkody lub jako kwota stała.

3. Sumę ubezpieczenia ubezpieczający ustala bez uwzględnienia podatku od towarów i usług pod-
legającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku, gdy wartość kontraktu nie jest stała i może ulec w trakcie trwania umowy ubez-
pieczenia zwiększeniu wskutek wzrostu cen materiałów i/lub robocizny, suma ubezpieczenia, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1 może zostać podwyższona o 20%.

5. Suma ubezpieczenia dla polisy obrotowej powinna odpowiadać sumie wartości wszystkich kon-
traktów wykonywanych w okresie ubezpieczenia. Tak zadeklarowana suma ubezpieczenia pod-
lega sprawdzeniu przez HDI i rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 7

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

2. Jako wysokość szkody w ubezpieczonym mieniu przyjmuje się:
1) w obiektach budowlanych/montażowych – koszty naprawy, odbudowy, remontu uszkodzo-

nych lub zniszczonych elementów przy zachowaniu konstrukcji i materiałów takich jak przed 
zaistnieniem szkody, ustalonych:
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a) wg zasad kalkulacji cen dla robót budowlano-montażowych oraz wg średnich cen rynkowych 
na usługi i materiały stosowanych na danym terenie, potwierdzonych fakturami wykonawcy 
lub kosztorysem, ale nie większych jednak niż wartość powyższych kosztów wyliczonych na 
podstawie katalogu nakładów rzeczowych (KNR) oraz cennika Sekocenbud – zgodnie z war-
tością ubezpieczenia określoną i przyjętą przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia
lub

b) wg zasad kalkulacji cen wynikających z kontraktu.
2) w ubezpieczonych maszynach budowlanych, sprzęcie, wyposażeniu, zapleczu budowy:

a) ubezpieczonych na sumy stałe zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2 ppkt. a) – wartość odtworze-
niową przedmiotu ubezpieczenia,

b) ubezpieczonych na pierwsze ryzyko zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b) – wartość rzeczy-
wistą przedmiotu ubezpieczenia. 

3. Rachunek kosztów odbudowy, remontu lub naprawy przedstawiony przez ubezpieczającego 
podlega weryfi kacji przez HDI co do zakresu robót i zastosowanych cenników. 

4. HDI pokryje koszty napraw prowizorycznych, jeżeli takie naprawy stanowią część napraw ostatecz-
nych i nie zwiększą całkowitej wysokości szkody ustalonej zgodnie z wyżej podanymi zasadami.

5. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się:
1) wartość złomu i pozostałości, które nadają się do dalszego wykorzystania,
2) franszyzę redukcyjną w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, ustaloną odręb-

nie dla poszczególnych ryzyk,
lub

3) udział własny ubezpieczającego w szkodzie.

6. HDI w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa 
w § 25 ust. 5 pkt 4 i ust. 6 pkt 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

7. HDI wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak 
od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii przed-
miotów ubezpieczenia. 

DZIAŁ II – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 8

1. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest 
ubezpieczenie mienia na podstawie postanowień Działu I OWU. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe 
i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlano 
-montażowymi i/lub posiadanym mieniem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu I.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody 
wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), powstałe w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia na terenie budowy lub w jej bezpośrednim otoczeniu.
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4. HDI w granicach sumy gwarancyjnej pokrywa uzasadnione i uzgodnione z HDI koszty procesu 
sądowego z udziałem ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces 
o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Wyłączenia odpowiedzialności dla Działu II
§ 9

HDI nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub podmiotom związanym z realizacją ro-
bót budowlano-montażowych zgodnie z kontraktem, 

2) szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub 
innych środków odurzających,

3) szkody w mieniu znajdującym się na terenie budowy i należącym do lub będącym w pieczy ubez-
pieczającego i wszystkich fi rm związanych z robotami budowlano-montażowymi oraz w mieniu 
pracowników wymienionych podmiotów,

4) zobowiązania ubezpieczającego do zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub inne-
go świadczenia bez uzgodnienia z HDI, chyba że zobowiązania te mogły powstać również przy 
braku takiej zgody,

5) wszelkie szkody pośrednie i utracone korzyści, straty następcze jakiegokolwiek rodzaju, 
a w szczególności kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny, straty spowodowane 
opóźnieniem, niewypełnieniem zobowiązań lub utratą kontraktu oraz jakiekolwiek inne kary 
o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o charakterze karnym,

6) szkody (wypadki) spowodowane przez pojazdy dopuszczone do ruchu lub podlegające obowiąz-
kowi rejestracji, sprzęt pływający lub statki powietrzne,

7) za szkody powstałe wskutek zdarzeń, które miały miejsce po upływie ostatniego dnia okresu 
realizacji prac budowlano-montażowych,

8) szkody spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych,

9) szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, kartach płatniczych, dziełach sztu-
ki, planach, zbiorach archiwalnych, muzealnych, wszelkiego rodzaju dokumentach, rachunkach 
oraz zbiorach o charakterze kolekcjonerskim,

10) szkody powstałe w następstwie powolnego działania czynnika chemicznego, biologicznego lub 
podobnie działającego,

11) szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego lub niebezpiecz-
nego, w tym za szkody w substancji samego produktu oraz pokrywane na podstawie gwarancji 
lub rękojmi, a także w związku z dostarczeniem innego produktu niż uzgodniono,

12) szkody związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fa-
brycznych oraz naruszeniem przepisów dotyczących koncesji i zezwoleń a także wyrządzone 
treścią reklamy lub ogłoszenia,
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13) wynikające z przyjęcia przez ubezpieczającego odpowiedzialności w szerszym zakresie aniżeli 
wynika to z przepisów kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa,

14) szkody związane z naruszeniem prawa zagranicznego lub rozpatrywane przez sądy innych 
państw,

15) szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu 
jakichkolwiek substancji,

16) szkody związane z wytwarzaniem, składowaniem lub transportowaniem materiałów niebezpiecz-
nych, w tym również materiałów wybuchowych, amunicji, ogni sztucznych, gazów lub powietrza 
pod ciśnieniem, butanu, propanu, i innych skroplonych gazów, substancji i odpadów toksycznych, 
celuloidu i pyroksylenu, artykułów petrochemicznych oraz azbestu lub produktów wykonanych 
w całości lub w części z azbestu, jak również używania produktów wykonanych całkowicie lub 
częściowo z azbestu,

17) szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpie-
czenia (OC wzajemne).

Suma gwarancyjna
§ 10

1. Suma gwarancyjna określona w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowie-
dzialności HDI dla jednego i wszystkich zdarzeń powodujących odpowiedzialność ubezpieczają-
cego, powstałych w okresie realizacji robót budowlano-montażowych. 

2. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI, choćby wskutek zajścia kilku 
wypadków w czasie trwania umowy ubezpieczenia łączna suma szkód poniesionych przez ubez-
pieczającego przekraczała sumę gwarancyjną.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania / świadczenia
§ 11

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej jednak niż 
suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia.

2. HDI w granicach sumy gwarancyjnej zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których 
mowa w § 25 ust. 5 pkt 4 i ust. 6 pkt 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bez-
skuteczne.

3. Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej HDI wypłaca uzasadnione 
i uzgodnione z HDI koszty procesu z udziałem ubezpieczającego jako strony pozwanej, przeciw-
ko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

4. Kwotę należnego odszkodowania za szkody rzeczowe pomniejsza się o franszyzę redukcyjną, 
której wysokość określono w umowie ubezpieczenia. 
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DZIAŁ III – POSTANOWIENIA WSPÓLNE DO DZIAŁU I i II

Ogólne wyłączenia odpowiedzialności HDI 
§ 12

1. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio i pośrednio wskutek
1) winy umyślnej ubezpieczającego,
2) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, terrory-

zmu a także w mieniu skonfi skowanym lub zarekwirowanym przez uprawnione władze,
3) oddziaływania azbestu, promieni jonizujących, laserowych, maserowych, pola magnetyczne-

go lub elektromagnetycznego,
4) powstałe wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia lub 

zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady określone w ust 1 stosuje się 
odpowiednio do ubezpieczonego.

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne
§ 13

1. Na podstawie niniejszych OWU, umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony- odpowia-
dający okresowi trwania kontraktu lub roczny w przypadku zawarcia ubezpieczenia na bazie 
obrotu rocznego (dla polisy obrotowej).

2. HDI zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
§ 14

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpie-
czającego.

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) tytuł kontraktu oraz skrócony opis prac kontraktowych,
4) miejsce ubezpieczenia,
5) zakres ubezpieczenia z uwzględnieniem obowiązujących klauzul,
6) okres ubezpieczenia,
7) sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne,
8) sposób zabezpieczenia mienia,
9) opis ryzyk szczególnych w miejscu budowy,
10) liczbę, wartość i przyczyny szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Umowa ubezpieczenia może obejmować pojedynczy kontrakt lub wszystkie kontrakty budowla-
ne/montażowe, o podobnym zakresie robót, wykonywanych przez ubezpieczającego w okresie 
ubezpieczenia (polisa obrotowa).
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4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy obrotowej niezbędne jest przed-
stawienie informacji o zawartych i/lub zaplanowanych kontraktach realizowanych w okresie 
ubezpieczenia oraz wartości największego kontraktu.

5. Ubezpieczający zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1) w przypadku, gdy ochroną ma być objęty sprzęt, wyposażenie lub maszyny i urządzenia 

budowlano-montażowe zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 – wykaz maszyn z ich danymi identyfi ka-
cyjnymi (producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny, moc),

2) kopię części kontraktu dotyczącą zakresu rzeczowo – fi nansowego robót,
3) harmonogram robót.

6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej okres budowy/ montażu oraz prób 
i testów, w umowie ubezpieczenia winny być wyszczególnione daty rozpoczęcia okresu budowy/ 
montażu, okresu prób i testów oraz daty zakończenia każdego z tych okresów.

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

8. HDI potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia – dokumentem ubezpieczenia.

9. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez HDI ubezpieczającemu 
dokumentu ubezpieczenia.

10. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwią-
zanych z umową.

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 15

1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek (ubezpieczonego), którego wy-
mienia 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 odpowie-
dzialność HDI z tytułu umowy ubezpieczenia.

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

5. Ubezpieczony może żądać od HDI informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogól-
nych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczo-
nego.

Czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
§ 16

1. Odpowiedzialność HDI rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek ochrony 
ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia robót 
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budowlanych/montażowych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) lub od dnia rozładowania 
mienia wyszczególnionego w umowie ubezpieczenia na placu budowy.

2. Warunkiem rozpoczęcia odpowiedzialności HDI jest opłacenie składki lub pierwszej raty skład-
ki nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień faktycznego rozpoczęcia robót budowla-
nych / montażowych lub rozładowania mienia wyszczególnionego w umowie ubezpieczenia na 
placu budowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło pierwsze, w kwocie podanej 
w umowie ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowie-
dzialności.

3. Jeżeli HDI ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 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. 

4. Jeżeli ubezpieczający opłacił składkę lub jej pierwszą ratę po terminie określonym w umowie 
ubezpieczenia, a HDI nie wypowiedziało umowy ze skutkiem natychmiastowym, umowa ubez-
pieczenia nie wygasa, a wpłaconą zaległą składkę lub jej pierwszą ratę należy przyjąć i zaewiden-
cjonować.

5. 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 otrzy-
mania 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. 

6. Odpowiedzialność HDI kończy się wraz z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia nie później jednak 
niż:
1) w odniesieniu do obiektów budowlanych – w dniu odbioru obiektu lub jego części, przejęcia, 

przekazania w użytkowanie (do eksploatacji) lub odbioru końcowego, w zależności od tego, 
który odbiór nastąpi wcześniej,

2) w odniesieniu do obiektów montażowych – w dniu odbioru obiektu lub jego części, prze-
jęcia, przekazania go w użytkowanie (do eksploatacji), odbioru końcowego albo z chwilą 
rozpoczęcia prób gorących, w zależności od tego, który fakt nastąpi wcześniej,

3) w odniesieniu do montowanego mienia używanego – z chwilą rozpoczęcia prób gorących,
4) w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy, maszyn budowlanych z chwilą 

usunięcia ich z placu budowy/montażu.

7. Jeżeli roboty budowlano-montażowe ubezpieczono jako kilka odrębnych robót, to odpowie-
dzialność HDI kończy się z chwilą zakończenia każdych odrębnych robót, trwa natomiast w sto-
sunku do pozostałych jeszcze nie zakończonych robót.

8. Jeżeli termin zakończenia budowy/montażu lub okresu prób ulegnie przedłużeniu ponad termin 
określony w umowie ubezpieczenia, ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do HDI na 
piśmie i za opłatą dodatkowej składki przedłużyć okres ubezpieczenia.
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ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
§ 17

1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 13 ust. 1,
2) z dniem wypowiedzenia przez HDI umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub 

z upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 
16 ust. 3, 

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, 
w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 16 ust. 5,

4) z dniem wypłaty odszkodowania/świadczenia wyczerpującego sumę ubezpieczenia/gwaran-
cyjną.

5) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 20 a w przypadku ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej z dniem zaprzestania prowadzenia działalności.

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

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

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 18

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 prawdopodobieństwa 
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 żądania druga strona może w terminie 14 dni wypo-
wiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

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

ubezpieczonego,
2) stwierdzenia, iż kolejna szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub rażącego niedbal-

stwa ubezpieczającego/ubezpieczonego.

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

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 19

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający, będący 
osobą fi zyczną ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, 

R
O

ZW
IĄ

ZA
N

IE
 U

M
O

W
Y

 U
B

EZ
PI

EC
ZE

N
IA



19

gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w ja-
kim HDI udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia
§ 20

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 przechodzą 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 ubezpie-
czenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Wierzytelność ubezpieczeniowa
§ 21

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

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

3. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie zwalnia go z obo-
wiązków związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA / GWARANCYJNA I WARUNKI JEJ ZMIANY
§ 22

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

2. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszko-
dowania.

3. Suma ubezpieczenia może zostać podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki, w przypadku 
zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

4. Suma ubepieczenia/gwarancyjna może zostać podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki, 
w przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej w następstwie wypłaty odszkodo-
wania/świadczenia. 
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5. Podwyższona suma ubezpieczenia/gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI 
od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

6. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, 
ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia co skutkuje odpo-
wiednim zmniejszeniem składki.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI 
UBEZPIECZENIOWEJ 

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
§ 23

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpie-
czenia.

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona jest od:
1) okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
2) rodzaju i wartości kontraktu/ów,
3) sumy ubezpieczenia/ gwarancyjnej,
4) zakresu ubezpieczenia,
5) wysokości franszyz,
6) przebiegu szkodowości,
7) wyników badania danego ryzyka.

3. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności HDI, zgodnie z zasadami określonymi w ta-
ryfi e składek, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek składki. 

4. Składkę w ubezpieczeniu w formie polisy obrotowej nalicza się na podstawie zadeklarowanego 
(planowanego) obrotu w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązuje się do rozliczenia 
faktycznie wykonanego obrotu w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

5. Przy zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania, powodującej konieczność opłacenia dodat-
kowej 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
§ 24

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 pierw-
szej raty.

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

3. HDI może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w ratach, przy czym terminy opłat ko-
lejnych rat składki HDI określa w dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolejnej raty 
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składki we wskazanym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności HDI zgodnie 
z § 16 ust. 5.

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

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

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

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

8. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody, za które HDI wypłaciło odszkodowanie/świad-
czenie zwrot składki przysługuje za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w wysoko-
ści pomniejszonej o procentowy udział wypłaconych odszkodowań/świadczeń w sumie ubezpie-
czenia/gwarancyjnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego
§ 25

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

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez HDI udostępnio-
nych 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 formu-

larzu oferty (wniosku) albo w innych pismach,
2) dbać o stan ubezpieczonego mienia,
3) dla polisy obrotowej dołączyć do wniosku szczegółowy wykaz aktualnie wykonywanych prac kon-

traktowych, który będzie zawierał: nazwę kontraktu, miejsce robót kontraktowych oraz wartość 
robót kontraktowych wykonanych i pozostałych do wykonania w okresie ubezpieczenia oraz obo-
wiązany jest do informowania, na piśmie o każdym nowo rozpoczętym zadaniu kontraktowym.

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.
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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) przestrzegać obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz dotyczące wykonywania nad-

zoru architektoniczno-budowlanego,
3) dbać o stan ubezpieczonego mienia i przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bez-

pieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody,
4) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować szkodę, 

użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

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

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

mienie osób poszkodowanych,
3)  niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku z ofi arami w ludziach i/lub powstałym w oko-

licznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
4)  powiadomić HDI o szkodzie – w sposób, o którym mowa w § 27 ust. 1 – 3 podając rodzaj 

i rozmiar szkody, 
5)  pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do czasu oględzin przez przedstawiciela 

HDI, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie 
lub zmniejszenia szkody,

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

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

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

wiedzialnych 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 wsku-
tek winy umyślnej, przyjmuje się że wypadek objęty umową ubezpieczenia i jego następstwa są 
skutkiem pominiętych okoliczności.

9. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków okre-
ślonych w ust. 5 pkt 4 i ust. 6 pkt 1 HDI wolne jest od odpowiedzialności za szkody powstałe 
z tego powodu.

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

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

12. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zapisy ust. 3 – 11 stosuje się 
również do ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.
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13. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, 
ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie policję i HDI oraz uczestniczyć 
w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów.

14. Jeżeli przedmioty te zostały odzyskane po wypłacie odszkodowania, wówczas ubezpieczający 
obowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te przedmioty lub przedmioty te pozo-
stawić w dyspozycji HDI.

15. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisemnej skar-
gę lub zażalenie, dotyczące działalności HDI związanej z wykonywaniem umowy ubezpieczenia 
do jednostki nadrzędnej nad jednostką, której skarga dotyczy lub do Rzecznika Ubezpieczo-
nych.

Prawa i obowiązki HDI
§ 26

1. HDI może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umo-
wy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpieczających 
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 lub poszkodowanego udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wy-
padkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia oko-
liczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania/świadczenia.

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

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 27

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

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

3. Zgłoszenie szkody, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie nie później niż w ciągu 
5 dni roboczych od zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, przy czym przy obliczaniu 
terminu powiadomienia o szkodzie nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpił wypadek.
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4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 3, 
HDI może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie/świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się 
do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

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

Sposób ustalenia wysokości szkody i odszkodowania/świadczenia
§ 28

1. HDI ustala odszkodowanie/świadczenie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie więk-
szej jednak niż suma ubezpieczenia/gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia.

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

3. Jeżeli wartość mienia ubezpieczonego na sumy stałe jest wyższa od sumy ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), przy ustalaniu wysokości odszkodowania 
stosuje się zasadę proporcjonalnej wypłaty odszkodowania. HDI może odstąpić od proporcjonal-
nej redukcji odszkodowania, jeżeli wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia.

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

5. Jeżeli w umowach ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4, uzgodniono, że suma wypłacona 
przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty od-
szkodowania w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego 
ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami 
należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia 
równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Wypłata odszkodowania / świadczenia
§ 29

1. HDI wypłaca odszkodowanie/świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa 
w § 27 ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Odszkodowanie/świadczenie wypłaca się ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie upraw-
nionej do odbioru odszkodowania/świadczenia.
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3. HDI wypłaca odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiado-
mienia o wypadku.

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

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

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

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

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

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

10. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź konieczność prze-
prowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie odwołania w ter-
minie 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, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wytoczyć powódz-
two o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia – według przepisów o właściwości ogólnej 
albo przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Postępowanie rzeczoznawców
§ 30

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

4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia zarówno ubezpieczającego jak i HDI z dopełnienia 
obowiązków, o których mowa w § 25 i §26.

Roszczenia regresowe (zwrotne)
§ 31

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

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

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

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

Postanowienia końcowe
§ 32

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

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia 
lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym, na ostatni adres bądź siedzibę ubez-
pieczającego, wywierają skutki prawne, w chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił 
adresu bądź siedziby.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia robót budowlano-montażowych od wszystkich ryzyk zosta-
ły zatwierdzone Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Nr 110/2008 dnia 23.09.2008 r.

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 15.10.2008 r.
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Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Witold Bej-Bełkowski



27

Załącznik nr 1
 klauzule dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia

robót budowlano-montażowych

KLAUZULE WSPÓLNE

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

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I o ryzyko zniszczenia, uszkodzenia, 
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 porządku pub-

licznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń,
3) umyślne działania strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk,
4) działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia czynnościom 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 spowodowane:
1) całkowitym lub częściowym przerwaniem lub opóźnieniem robót budowlanych i/lub monta-

żowych,
2) stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania mienia w wyniku zajęcia przez uprawnioną 

władzę,
3) stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania budynku w wyniku jego bezprawnego zajęcia 

przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że HDI ponosi odpowiedzialność za fi zyczne uszko-
dzenia 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 został wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,
2) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, re-

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

siłą istniejącego rządu używającą w tym celu skutków terroru, przemocy.

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

5. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną określa się w do-
kumencie ubezpieczenia.

6. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej klauzuli może zostać wypo-
wiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia za 
pisemnym powiadomieniem, wysłanym drugiej stronie listem poleconym, zaadresowanym 
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na ostatni znany HDI adres ubezpieczającego, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowie-
dzenia.

2. Klauzula Nr 002 – Odpowiedzialność cywilna wzajemna

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udziela-
nej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu II poprzez przyjęcie odpowiedzialności w przypadku, 
gdyby pomiędzy ubezpieczonymi wymienionymi w umowie powstały roszczenia w oparciu o niniej-
szą umowę ubezpieczenia, tak jakby każdy z ubezpieczonych podmiotów posiadał indywidualną 
umowę ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczyciel nie pokryje roszczeń wobec ubezpieczone-
go wynikłych z odpowiedzialności za: 

1) szkody na osobie zatrudnionej na budowie lub świadczącej pracę z grzeczności,
2) szkody w mieniu, które zostało lub mogło być ubezpieczone na podstawie Działu I. 

3. Klauzula Nr 003 – Ubezpieczenie od szkód powstałych w trakcie czynności 
konserwacyjnych 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I za szkody w ubezpieczonym obiek-
cie budowlanym lub montażowym powstałe i zgłoszone w ustalonym w umowie ubezpieczenia 
okresie konserwacji, spowodowane przez ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności, 
mających na celu wypełnienie zobowiązań konserwacyjnych lub gwarancyjnych przewidzianych 
w warunkach kontraktu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje jakichkol-
wiek szkód o charakterze następczym oraz szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

3. Okres konserwacji oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

4. Klauzula Nr 004 – Ubezpieczenie od szkód powstałych w trakcie czynności 
konserwacyjnych z rozszerzonym zakresem ochrony

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udziela-
nej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym 
lub montażowym zgłoszone w ustalonym w dokumencie ubezpieczenia okresie konserwacji:
1) spowodowane przez ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności, mających na celu 

wypełnienie zobowiązań konserwacyjnych lub gwarancyjnych przewidywanych warunkami 
kontraktu, 

2) powstałe podczas okresu konserwacyjnego wskutek przyczyny zaistniałej podczas wykony-
wania robót budowlano-montażowych, w podstawowym okresie ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje jakichkol-
wiek szkód o charakterze następczym oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
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3. Okres konserwacji oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

5. Klauzula Nr 005 – Zastrzeżenie dotyczące harmonogramu budowy/montażu

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ostatni zatwier-
dzony przed rozpoczęciem realizacji robót budowlano-montażowych harmonogram realizacji 
kontraktu uważa się za włączony do umowy ubezpieczenia. 

2. HDI nie odpowiada za szkody powstałe lub zwiększone w wyniku lub w związku z przekrocze-
niem terminów wyszczególnionych w harmonogramie robót budowlano-montażowych ponad 
liczbę tygodni określoną w dokumencie ubezpieczenia, chyba że HDI wyraziło zgodę na takie 
przekroczenie przed powstaniem szkody. 

3. Dopuszczalne przekroczenie harmonogramu robót (w tygodniach) określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.

6. Klauzula nr 006 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspreso-
wego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I poprzez włączenie dodatkowych 
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 i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ra-
mach niniejszej klauzuli określa się w dokumencie ubezpieczenia. 

7. Klauzula Nr 007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I 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 do-
kumencie ubezpieczenia.

8. Klauzula Nr 009 – Wyłączenia szkód powstałych wskutek trzęsienia ziemi

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej szkody w mieniu powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek trzęsienia ziemi.

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

9. Klauzula Nr 010 – Wyłączenia szkód powstałych wskutek powodzi

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej szkody w mieniu powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek powodzi.

Za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie:
1) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
2) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych.

10. Klauzula Nr 012 – Wyłączenia szkód powstałych wskutek huraganu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej szkody w mieniu powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek huraganu.

Za huragan uważa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyrządzający masowe szkody, z zastrzeżeniem, że pojedyncze 
szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 
masowe szkody wywołane jego działaniem.

11. Klauzula Nr 013 – Ubezpieczenie od szkód powstałych w ubezpieczonym mie-
niu podczas jego składowania poza placem budowy lub montażu

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 w ramach Działu I o szkody powstałe w ubezpieczo-
nym mieniu (za wyjątkiem mienia wytwarzanego, przetwarzanego lub składowanego w siedzibie 
wytwórcy, pośrednika lub dostawcy) podczas jego składowania poza placem budowy lub monta-
żu, o ile takie miejsce zostało wymienione w umowie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel nie wypłaci ubezpieczonemu odszkodowania za straty wynikłe z zaniedbania 
środków bezpieczeństwa ogólnie przyjętych dla obiektów magazynowych. Takie środki obejmują 
w szczególności:
1) upewnienie się, że teren magazynowania jest zamknięty (jest to budynek lub przynajmniej 

teren ogrodzony), strzeżony, w porze nocnej oświetlony, posiadający środki zabezpieczenia 
ppoż właściwe dla poszczególnych lokalizacji lub rodzajów przechowywanego mienia,

2) oddzielenie jednostek składowania przy pomocy ścian ogniowych lub umieszczenie ich 
w odległości co najmniej 50m od siebie,

3) rozplanowanie i umieszczenie jednostek składowania w taki sposób, żeby zapobiec uszko-
dzeniu przez gromadzącą się wodę lub przez zalanie wskutek opadów albo przez powódź 
średnio statystycznie powtarzającą się częściej niż co 20 lat,

4) ograniczenie wartości na jednostkę składowania.

3. Sumę ubezpieczenia odpowiadającą maksymalnej wartości jednostki składowanego mienia oraz 
udział własny w szkodzie określa się w dokumencie ubezpieczenia.
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KLAUZULE INDYWIDUALNE DLA RYZYK BUDOWLANYCH

12. Klauzula nr 100 – Pokrycie testów maszyn i instalacji

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się 
okres ubezpieczenia o czas prowadzenia testów, z zachowaniem limitu czterech tygodni od daty 
ich rozpoczęcia. 

2. Jeżeli część zakładu lub jedna albo kilka maszyn jest testowana i oddana do eksploatacji lub 
odebrana, to ochrona ubezpieczeniowa takiej części lub maszyny wygasa, natomiast trwa dalej 
ochrona w odniesieniu do pozostałych części.

3. Uzgodniono ponadto, że w odniesieniu do maszyn i instalacji poddawanych testom nie stosuje 
się wyłączeń zawartych w Dziale 1 OWU, dotyczących ubezpieczenia mienia- §5 ust. 1 pkt 2 i 3- 
zostają one zastąpione następującym wyłączeniem: „spowodowane wadliwym projektem, 
materiałem, wykonaniem, z wyjątkiem błędów popełnionych w trakcie budowy/mon-
tażu.”

4. W odniesieniu do mienia używanego (nie nowego), ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą 
rozpoczęcia testu.

13. Klauzula Nr 101 – Zastrzeżenia dotyczące budowy tuneli i sztolni

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI nie ponosi dodatkowo 
odpowiedzialności za: 

1) szkody powstałe w wyniku drążenia w skale miękkiej i/lub koszty wzmacniania cementem 
słabych miejsc lub innych środków bezpieczeństwa, nawet jeśli potrzeba ich zastosowania 
powstała dopiero w czasie prowadzenia robót,

2) dodatkowe prace przy pogłębianiu wykopu ponad minimum przewidziane w projekcie i do-
datkowe koszty z tym związane poniesione na ponowne wypełnianie,

3) koszty poniesione na odwodnienie, nawet jeśli spodziewana ilość wody została znacznie 
przekroczona,

4) szkody powstałe wskutek awarii systemu odwadniania, jeżeli awarii takiej można było unik-
nąć poprzez zastosowanie sprawnych urządzeń rezerwowych,

5) koszty poniesione na dodatkowe uszczelnienie, impregnacje wodoodporną lub dodatkowe 
urządzenia służące do odprowadzania wód spływowych i/lub wód podziemnych.

14. Klauzula Nr 102 – Zastrzeżenia dotyczące podziemnych kabli, rurociągów lub 
innych urządzeń podziemnych 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi od-
powiedzialność za szkody powstałe w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych 
urządzeniach podziemnych, w wyniku prowadzenia robót budowlano-montażowych pod wa-
runkiem, że przed rozpoczęciem robót ubezpieczający zasięgnął u odnośnych władz informacji 
co do dokładnego położenia takich kabli, rurociągów lub innych urządzeń podziemnych i podjął 
wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia tego rodzaju szkód.
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2. Roszczenia o naprawienie szkody w podziemnych instalacjach, które znajdują się w tych samych 
pozycjach, jak na planach instalacji podziemnych, będą wypłacane po potrąceniu udziału włas-
nego w wysokości 20% należnego odszkodowania nie mniej jednak niż 3.000 zł na 
jedno zdarzenie.

3. Roszczenia o naprawienie szkody w podziemnych instalacjach niewłaściwie umiejscowionych na 
planach będą pokrywane po potrąceniu franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000 zł.

4. HDI pokrywa jedynie koszty naprawy takich kabli, rurociągów lub innych urządzeń podziemnych, 
natomiast wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są wszelkie szkody lub straty następcze.

15. Klauzula Nr 103 – Wyłączenie szkód w plonach, lasach i uprawach

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w plonach, lasach lub jakichkol-
wiek uprawach, podczas wykonywania robót budowlano-montażowych.

16. Klauzula Nr 104 – Zastrzeżenia dotyczące budowy tam i zbiorników wodnych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI nie ponosi dodatkowo 
odpowiedzialności za:

1) prace polegające na wzmocnieniu cementem (torkretowaniu) obszarów miękkiej skały lub 
zastosowanie innych dodatkowych środków bezpieczeństwa, nawet wówczas jeżeli koniecz-
ność ich użycia wyniknie dopiero w czasie prowadzenia prac budowlano-montażowych,

2) koszty poniesione na odwadnianie, nawet jeśli spodziewana ilość wody została znacznie 
przekroczona,

3) szkody powstałe wskutek awarii systemu odwadniania, jeżeli awarii takiej można było unik-
nąć poprzez zastosowanie sprawnych urządzeń rezerwowych,

4) koszty poniesione na dodatkowe uszczelnienie, impregnację wodoodporną lub dodatkowe 
urządzenia służące do odprowadzania wód spływowych i/lub wód podziemnych,

5) szkody powstałe wskutek osiadania spowodowanego przez niedostateczne zagęszczenie 
gruntu,

6) szkody powstałe wskutek pęknięć lub przecieków.

17. Klauzula Nr 106 – Zastrzeżenia dotyczące prac podzielonych na odcinki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada za szkody 
powstałe w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach i kanałach, jeżeli wykonywane są one odcin-
kami nie przekraczającymi w sumie długości określonej w dokumencie ubezpieczenia. Niezależnie od 
stanu zaawansowania robót, wysokość odszkodowania za jedno zdarzenie zostanie ograniczona do 
kosztów naprawy odcinka o długości określonej w dokumencie ubezpieczenia.

18. Klauzula nr 107 – Zastrzeżenia dotyczące zaplecza budowy i magazynów

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada 
za szkody powstałe w zapleczu budowy i magazynach wskutek ognia, powodzi lub zalania tylko 
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wówczas, jeżeli to zaplecze i magazyny są umieszczone powyżej najwyższego poziomu wody zano-
towanego w tym miejscu przez ostatnie 20 lat, a poszczególne jednostki magazynowania znajdują 
się w odległości od siebie co najmniej 50 m lub są oddzielone ścianami przeciwpożarowymi.

2. Sumę ubezpieczenia przypadającą na jednostkę magazynowania oraz zaplecza określa się od-
dzielnie w dokumencie ubezpieczenia.

19. Klauzula Nr 108 – Zastrzeżenia dotyczące sprzętu, wyposażenia i maszyn bu-
dowlanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada za szkody 
w sprzęcie, wyposażeniu oraz maszynach budowlanych powstałe wskutek powodzi, jeżeli po zakoń-
czeniu pracy lub w przypadku jakiejkolwiek przerwy w robotach budowlano-montażowych, mienie 
to przechowywane jest na terenie, w którym w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź lub stan 
zagrożenia powodziowego. 

20. Klauzula Nr 109 – Zastrzeżenia dotyczące składowania materiałów budow-
lanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi odpowiedzial-
ność za szkody powstałe w materiałach budowlanych wskutek powodzi, jeżeli ilość składowanych 
na terenie budowy materiałów nie przekracza ich trzydniowego zapotrzebowania, a nadwyżka skła-
dowana jest na terenie w którym w ciągu ostatnich 10 lat nie wystąpiła powódź lub stan zagrożenia 
powodziowego. 

21. Klauzula Nr 110 – Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających przed 
naniesieniem osadów lub powodzią

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) HDI odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek opadów, powodzi 

lub zalania tylko wówczas, gdy w projekcie były przewidziane odpowiednie środki zabezpie-
czające i zostały one uwzględnione przy jego realizacji,

2) przy określaniu odpowiednich środków zabezpieczających powinno się wziąć pod uwagę 
dane statystyczne służb meteorologicznych dotyczące opadów, powodzi i zalania w okresie 
ostatnich 10 lat, odnoszące się do miejsca ubezpieczenia i pór roku, w których wykonywane 
są roboty budowlano-montażowe.

2. HDI nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego przeszkód 
w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od 
tego czy znajduje się w nich woda, czy nie.

22. Klauzula Nr 111 – Zastrzeżenia dotyczące usunięcia skutków obsunięcia się 
ziemi

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI nie ponosi odpowie-
dzialności za:
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1) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi, przewyższają-
ce koszty wykonania pierwotnego wykopu na obszarze dotkniętym takim obsunięciem,

2) koszty naprawy dotkniętych erozją zboczy lub innych nachylonych powierzchni, jeżeli ubezpie-
czający nie zastosował odpowiednich środków zabezpieczających lub zastosował je zbyt późno.

23. Klauzula Nr 112 – Zastrzeżenia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi odpowiedzial-
ność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko wówczas, 
jeśli są spełnione następujące warunki:

1) w miarę postępu robót obiekty wyposażane są w podręczny sprzęt gaśniczy, gotowy do użycia 
i dostępny przez cały czas w ilości wystarczającej do stłumienia pożaru w zarodku,

2) odpady są systematycznie usuwane. Palne odpady pozostawione na poszczególnych kondygna-
cjach są sprzątane po każdym dniu pracy,

3) w przypadku prac niebezpiecznych pożarowo jak spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowa-
nie powodujące iskrzenie oraz wszelkich prac z użyciem otwartego ognia niedopuszczalne jest 
jednoczesne prowadzenie prac w pomieszczeniach, w których wykonane są prace polegające 
w szczególności na:
a) klejeniu, malowaniu, lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych,
b) szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni z materiałów palnych,
c) montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych oraz w pomieszcze-

niach (lub sąsiadujących z nimi), w których prowadzone są prace mogące spowodować po-
wstanie mieszaniny wybuchowej, par, cieczy, gazów lub płynów z powietrzem.

4) rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wy-
konawcę pisemnego zezwolenia na ich prowadzenie. Wszelkie materiały palne występujące 
w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji 
budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych muszą być należycie zabezpieczone 
przed zapaleniem.

5) miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo wyposażone są w podręczny sprzęt gaś-
niczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszelkich źródeł pożaru.

6) prace niebezpieczne pożarowo są wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, po-
siadające odpowiednie kwalifi kacje, zaś sprzęt wykorzystywany do prowadzenia prac jest sprawny 
technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

7) osoby wykonujące prace niebezpieczne pożarowo, oraz nadzorujące bezpośrednie wykonawstwo 
odbyły odpowiednie szkolenie w zakresie przeciwpożarowym.

8) prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano prace 
z użyciem łatwozapalnych cieczy lub palnych gazów, są prowadzone po uprzednim dokładnym 
wentylowaniu pomieszczeń, wykluczającym możliwość występowania mieszaniny wybuchowej, 
par, cieczy lub gazów z powietrzem.
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9) przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych z użyciem cieczy, gazów lub płynów mogą-
cych stworzyć mieszaniny wybuchowe przestrzegane są następujące zasady:
a) na stanowisku pracy mogą znajdować się ciecze lub gazy palne tylko w ilości niezbędnej do 

prowadzenia prac z zapasem umożliwiającym zapewnienie ciągłości pracy podczas jednej 
zmiany,

b) zapas substancji palnej na stanowisku pracy jest przechowywany w niepalnych (lub innych 
dopuszczonych do eksploatacji) szczelnych opakowaniach,

c) puste opakowania po palnych substancjach nie są pozostawiane na stanowisku pracy,
d) po zakończeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki są szczelnie zamknięte lub zabezpieczo-

ne w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji palnych,
e) ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie zalegają w urządzeniach, na stanowiskach, lub 

innych powierzchniach.

10) o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo w miejscu ich wykonywania, w pomieszczeniach 
sąsiadujących i innych, w których mogło wystąpić zagrożenie, przeprowadzone są dokładne kon-
trole, mające na celu sprawdzenie czy:
a) nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac,
b) nie występują jakiekolwiek objawy pożaru,
c) sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie za-

bezpieczony przed dostępem osób postronnych,
d) zakręcono butle z gazami technicznymi.
Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 1/4, 1/2, 1 i 2 godzin, licząc od czasu zakończenia 
prac niebezpiecznych pożarowo. Liczbę i częstotliwość kontroli określa się w zezwoleniu na pro-
wadzenie tych prac. Przeprowadzone kontrole winny być odnotowane w książce budowy.

11) wokół placów składowych, składowisk przy obiektach, oraz obiektów tymczasowych zachowany 
jest pas ochronny o szerokości min. 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntownie 
oczyszczonej. Wszystkie materiały palne w szczególności łatwopalne ciecze, lub gazy są skła-
dowane w dostatecznej odległości od budowanego lub montowanego obiektu, także miejsca 
prowadzenia wszelkich prac niebezpiecznych pożarowo.

12) wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem mate-
riałów niebezpiecznych pożarowo wykonywane są zgodnie z warunkami ochrony przeciwpoża-
rowej lub według wskazań ich producenta.

13) materiały niebezpieczne pożarowo są przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie 
pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływa-
nia.

14) na miejscu budowy wyznaczony jest koordynator ds. bezpieczeństwa pożarowego.

15) teren budowy jest dozorowany całodobowo. W przypadku powstania pożaru istnieje możliwość 
natychmiastowego powiadomienia najbliższej jednostki straży pożarnej.

16) wprowadzony jest i regularnie aktualizowany plan postępowania w razie pożaru.

17) pracownicy, wykonawcy są przeszkoleni w zakresie przeciwpożarowym.

18) teren budowy jest ogrodzony a dostęp kontrolowany.
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24. Klauzula Nr 113 – Transport lądowy

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpie-
czenia Działu I zostaje rozszerzony o szkody w mieniu transportowanym na miejsce budowy 
drogą lądową w ramach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Maksymalną wartość przewożonego mienia na jednym środku transportu, łączną wartość prze-
wożonego mienia oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

25. Klauzula Nr 114 – Szkody seryjne

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że do umowy ubezpieczenia 
Działu I zostaje dołączona klauzula następującej treści:

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

Dalsze szkody nie będą podlegać odszkodowaniu.

26. Klauzula Nr 115 – Pokrycie ryzyka projektanta

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ramach Działu I strony uzgodniły, że wyłączenie 
zawarte w § 5 ust. 1 pkt. 2 owu zostaje usunięte i zastąpione następującą treścią: „w mieniu po-
wstałe wskutek wadliwego projektu, lecz wyłączenie niniejsze ograniczone jest do przed-
miotów bezpośrednio dotkniętych szkodą i nie dotyczy szkód w prawidłowo zaprojekto-
wanych elementach.”

27. Klauzula Nr 116 – Ubezpieczenie od szkód powstałych w elementach odebra-
nych lub przyjętych do eksploatacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udziela-
nej ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w częściach ubezpieczonego obiektu budowlanego 
lub montażowego, po dokonaniu ich częściowego odbioru lub częściowym oddaniu do eksploatacji, 
z zastrzeżeniem, że taka szkoda wystąpi w okresie ubezpieczenia i w związku z prowadzeniem robót 
budowlano-montażowych na elementach ubezpieczonych w ramach Działu I niniejszych OWU, nie 
oddanych jeszcze do użytku.

28. Klauzula Nr 117 – Zastrzeżenia dotyczące prac związanych z układaniem rur 
oraz przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi od-
powiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania lub zamulenia rur, wykopów lub szybów, 
z zastrzeżeniem, że:
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1) rury zostały zabezpieczone natychmiast po ułożeniu w wykopie, poprzez jego zasypanie 
w sposób, który uniemożliwi przemieszczenie rur, w przypadku zalania wykopu,

2) rury zostały zamknięte natychmiast po ułożeniu w celu zapobieżenia przeniknięciu wody, 
mułu oraz będą zaślepiane przed każdą przerwą w robotach taką jak noc lub dzień wolny 
od pracy itp.; urządzenia zaślepiające powinny być dostępne w pobliżu końcówek rur na 
wypadek awarii,

3) wykopy, w których znajdują się odcinki rur po zakończeniu prób ciśnieniowych, zostaną 
natychmiast zasypane.

2. Maksymalną długość otwartego wykopu określa się w dokumencie ubezpieczenia.

29. Klauzula Nr 118 – Zastrzeżenia dotyczące wiercenia studni głębinowych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi odpo-
wiedzialność za szkody powstałe podczas prac, polegających na wierceniu studni głębinowych, 
zostaje zawężona do szkód powstałych wyłącznie wskutek następujących zdarzeń losowych:
1) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami,
2) huragan, cyklon, powódź, osunięcie się ziemi,
3) rozprężenie się gazów,
4) pożar, wybuch,
5) wypływ wód artezyjskich,
6) naniesienie osadu, którego nie można zwalczyć środkami powszechnie stosowanymi w prak-

tyce,
7) zapadnięcie się otworu, z włączeniem zapadnięcia się jego osłony, wskutek nienormalnego 

ciśnienia albo spęcznienia iłów, którego nie można zwalczyć środkami powszechnie stoso-
wanymi w praktyce.

2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie kosztów (włączając koszty materiałowe) po-
niesionych na drążenie studni do momentu, w którym pojawiły się pierwsze oznaki powyższych 
zdarzeń, powodując konieczność opuszczenia terenu studni.

3. HDI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek:
1) szkody w wiertłach używanych do wykonania otworu oraz osprzęcie,
2) koszty wydobycia jakichkolwiek elementów z otworu wiertniczego,
3) koszty wznowienia prac i przywrócenia poprzednich warunków pracy, z włączeniem prac 

przygotowawczych (zakwaszanie, przebicie przez skały, etc.).

4. Ubezpieczającego obciąża franszyza redukcyjna w wysokości 10% należnego odszkodowania, 
nie mniejsza od określonej w dokumencie ubezpieczenia na jedno zdarzenie. 

30. Klauzula Nr 119 – Ubezpieczenie od szkód powstałych w mieniu należącym do 
inwestora, mieniu stanowiącym własność albo znajdującym się w posiadaniu 
ubezpieczającego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpiecze-
nia, określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu I za szkody powstałe w mieniu należącym 
do inwestora, mieniu stanowiącym własność albo znajdującym się w posiadaniu ubezpieczającego, 
jeżeli szkody te powstały w związku z budową/montażem lub próbnym rozruchem. 
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2. HDI ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa w ust.1 pod warunkiem, że 
w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia znajdowało się ono w dobrym stanie technicznym.

3. HDI ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa w ust. 1 powstałe wskutek 
wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, tylko w przypadku całkowitego lub częścio-
wego zawalenia się ubezpieczonego mienia.

4. HDI nie odpowiada za:
1) uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszają stabilności ubezpieczonego mienia ani też 

nie będą zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników,
2) szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter prowadzonych robót budow-

lano-montażowych lub sposób ich wykonywania.

5. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę reduk-
cyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

31. Klauzula Nr 120 – Ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, usunię-
ciem lub osłabieniem elementów nośnych

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach Działu II o szkody powstałe bezpośrednio 
wskutek prowadzenia robót budowlano-montażowych, w mieniu osób trzecich, polegające na 
jego częściowym lub całkowitym zawaleniu się.

2. HDI odpowiada za szkody w mieniu, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że w chwili roz-
poczęcia okresu ubezpieczenia znajdowało się ono w dobrym stanie technicznym.

3. HDI może zażądać od ubezpieczającego dostarczenia, przed rozpoczęciem robót budowlano
-montażowych, raportu na temat stanu technicznego zagrożonego mienia.

4. HDI nie ponosi odpowiedzialności za:
1) uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszą stabilności ubezpieczonego mienia ani też 

bezpieczeństwa jego użytkowników,
2) szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter robót budowlano-montażo-

wych lub sposób ich wykonywania.

5. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę re-
dukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.
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KLAUZULE INDYWIDUALNE DLA RYZYK MONTAŻOWYCH

32. Klauzula Nr 200 – Pokrycie ryzyka producenta

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ramach Działu I strony uzgodniły, że wyłącze-
nie zawarte w § 5 ust. 1 pkt. 2 i 4 OWU zostaje usunięte i zastąpione następującą treścią: „koszty 
wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub 
z użyciem niewłaściwego materiału (z wyłączeniem błędów w montażu), które ubezpie-
czający mógłby ponieść w celu naprawienia wady będącej przyczyną szkody, o ile ta wada 
została odkryta przed wystąpieniem szkody.

33. Klauzula Nr 201 – Pokrycie okresu gwarancyjnego

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się za-
kres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w okresie gwaran-
cji wskutek błędów w montażu, wadliwego projektu, wadliwego materiału lub wykonawstwa, 
z wyłączeniem kosztów, które Ubezpieczający mógłby ponieść w celu naprawienia wady będącej 
przyczyną szkody, jeżeli wada ta została odkryta przed wystąpieniem szkody.

2. Niniejsze rozszerzenie nie pokrywa szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku poża-
ru, wybuchu lub siły wyższej, a także nie pokrywa odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego.

3. Okres gwarancji oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

34. Klauzula Nr 203 – Wyłączenie dotyczące maszyn używanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że klauzulą wyłącza się z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do ubezpieczonych maszyn używanych szkody powstałe:

1) podczas wcześniejszej eksploatacji,
2) podczas demontażu, jeżeli demontaż nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową,
3) w odniesieniu do części niemetalowych.

35. Klauzula Nr 206 – Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego na terenie montażu oraz środków służących do zwalczania pożaru

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI ponosi odpo-
wiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko 
wówczas, jeżeli są spełnione następujące warunki:
1) wraz z postępem prac wprowadzany jest odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy i środki gaś-

nicze, dostępne i możliwe do użycia w każdej chwili,
2) pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku pożaru i są gotowi do 

natychmiastowej interwencji,
3) składowanie materiałów budowlanych lub montażowych jest prowadzone z podziałem na 

jednostki o ograniczonej wartości składowanego mienia na jednostkę, a poszczególne jed-
nostki magazynowania znajdują się w odległości od siebie co najmniej 50m lub są oddzielo-
ne ścianami przeciwpożarowymi,
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4) wszystkie materiały palne (takie, jak np. szalunki chwilowo nie wykorzystywane do betono-
wania, podściółka itp.), a zwłaszcza wszystkie palne ciecze i gazy są składowane w odpo-
wiedniej, bezpiecznej odległości od budowanej lub montowanej konstrukcji oraz od miejsca 
wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,

5) prace niebezpieczne pożarowo (cięcie palnikiem i spawanie, smołowanie itp. i inne prace 
związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury) są wykonywane wyłącz-
nie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażo-
nego w podręczny sprzęt gaśniczy,

6) w chwili rozpoczęcia testów wszystkie, zgodne z projektem środki gaśnicze są zainstalowane 
i gotowe do użycia w każdej chwili.

2. Sumę ubezpieczenia odpowiadającą maksymalnej wartości składowanych materiałów budowla-
nych na jednostkę określa się w dokumencie ubezpieczenia.

36. Klauzula Nr 207 – Zastrzeżenia dotyczące zaplecza budowy i magazynów

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada 
za szkody powstałe w zapleczu budowy i magazynach wskutek ognia, powodzi lub zalania tylko 
wówczas, jeżeli to zaplecze i magazyny są umieszczone powyżej najwyższego poziomu wody 
zanotowanego w tym miejscu przez ostatnie 20 lat, a poszczególne jednostki magazynowania 
znajdują się w odległości od siebie co najmniej 50 m lub są oddzielone ścianami przeciwpożaro-
wymi.

2. Sumę ubezpieczenia przypadającą na jednostkę magazynowania oraz zaplecza określa się od-
dzielnie w dokumencie ubezpieczenia.

37. Klauzula Nr 208 – Zastrzeżenia dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i in-
nych instalacji

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada 
za szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub instalacjach, jeżeli w okresie 
poprzedzającym rozpoczęcie prac Ubezpieczający konsultował z odpowiednimi organami usytu-
owanie takich instalacji i podjął wszystkie niezbędne kroki w celu uniknięcia szkody.

2. Odszkodowanie obejmuje wyłącznie koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych instalacji 
określonych powyżej, z wyłączeniem wszelkich strat pośrednich.

38. Klauzula Nr 209 – Wyłączenie szkód w plonach, lasach i uprawach

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w plonach, lasach lub jakichkol-
wiek uprawach, podczas wykonywania robót budowlano-montażowych.

39. Klauzula Nr 214 – Wyłączenie szkód spowodowanych osiadaniem gruntu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpiecze-
nia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się z zakresu 
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ochrony ubezpieczeniowej szkody spowodowane osiadaniem gruntu, jeżeli zostały spowodowane 
niewystarczającym ubiciem lub polepszeniem właściwości podłoża poprzez nieprawidłowe lub nie-
wystarczające palowanie.

40. Klauzula Nr 217 – Zastrzeżenia dotyczące otwartych rowów podczas kładze-
nia rurociągów, przewodów i kabli

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada 
za szkody powstałe w całkowicie lub częściowo otwartych rowach i elementach znajdujących 
się wewnątrz nich, spowodowaną przez huragan, deszcz, powódź, działanie piasku lub błota, 
erozję, zapadnięcie się, zalanie lub wypłynięcie rur, przewodów lub kabli, do określonej w polisie 
maksymalnej długości odkrytego odcinka na jedno zdarzenie.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest do przechowywania elementów zamykających otwarte koń-
cówki rur w bezpośredniej bliskości od ich zakończeń w celu natychmiastowego wykorzystania 
w przypadku zagrożenia oraz uszczelnienia zakończeń zagrożonych zalaniem przed każdą prze-
rwą nocną, w weekendy, w czasie wakacji.

41. Klauzula Nr 218 – Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku z rurociągu 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że włącza się do 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty:
1) próby ciśnieniowej w celu znalezienia wycieku z rurociągu, z uwzględnieniem kosztów wy-

najęcia, użytkowania i transportu specjalistycznej aparatury,
2) prowadzenia robót ziemnych przy wykopach, które są niezbędne w celu zlokalizowania wy-

cieku i jego naprawy (np. odkrycie wykopu i jego ponowne zasypanie).

2. HDI pokrywa koszty, o których mowa w ust.1 pkt 1) pod warunkiem, że:
1) wyciek powstał wskutek szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych 

OWU,
2) określony w polisie procent spoin został przetestowany promieniami rentgenowskimi oraz 

wykryte tą metodą wady zostały usunięte, przy czym koszty wynikłe z niewłaściwej naprawy 
spoin są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

3. Sumę ubezpieczenia przypadającą na testowany odcinek oraz na jedno i wszystkie zdarzenia 
określa się w dokumencie ubezpieczenia.

42. Klauzula Nr 220 – Transport lądowy

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpie-
czenia Działu I zostaje rozszerzony o szkody w mieniu transportowanym na miejsce budowy 
drogą lądową w ramach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zakres ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli ograniczony jest do następujących ryzyk: ko-
lizja, uderzenie, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi lub skały, zapadanie się ziemi, 
kradzież z włamaniem lub pożar, pod warunkiem, że ubezpieczone mienie jest odpowiednio 
opakowane i przygotowane do transportu (z włączeniem rozmieszczenia ładunku) 
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3. Jeżeli konieczne jest składowanie poza terenem montażu, dodaje się również klauzule nr 206 
i 207.

4. Maksymalną wartość przewożonego mienia na jednym środku transportu, łączną wartość prze-
wożonego mienia oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

43. Klauzula Nr 221 – Zastrzeżenia dotyczące środków bezpieczeństwa ze wzglę-
du na ryzyko opadów atmosferycznych, powodzi i zalania

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpie-
czenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że HDI odpowiada 
za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez opady, powódź lub zalanie pod 
warunkiem, że odpowiednie środki bezpieczeństwa zostały zastosowane w projekcie i podczas 
wykonywania robót.

2. Odpowiednie środki bezpieczeństwa oznaczają, że uwzględniono dwudziestoletni statystyczny 
okres powtarzania się powodzi, zalania i silnych opadów dla ubezpieczonej lokalizacji i całego 
okresu ubezpieczenia na podstawie statystyk sporządzonych przez Instytut Meteorologii.

3. Szkoda lub odpowiedzialność wynikła z natychmiastowego nie usunięcia przez ubezpieczającego 
przeszkód (tj. piasku, drzew) z koryta przepływu wypełnionego wodą lub nie, w obrębie placu 
budowy w celu zachowania swobodnego przepływu wody, nie podlega odszkodowaniu.
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Załącznik nr 2 
do ogólnych warunków ubezpieczenia

robót budowlano-montażowych

KLAUZULE OGÓLNE

KLAUZULA nr 01 – Stempla bankowego

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
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 – Kosztów dodatkowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że zakres ubezpieczenia wynikający z Działu I, zostanie rozszerzony o niezbędne i uzasad-
nione koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczającego bezpośrednio w konsekwencji zaistnia-
łej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, które obejmują:

1. koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynie-
rom- konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany 
ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczanego mienia uszkodzonego, zniszczone-
go lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem że wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia 
przez ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać obo-
wiązujących średnich stawek rynkowych,

2. koszty dodatkowe związane z odtworzeniem planów, rysunków lub innych dokumentów kontrakto-
wych uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego 
umową ubezpieczenia; całkowita wartość kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klau-
zuli zostaje ograniczona do kosztów pracy poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z wyłącze-
niem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz,

3. sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 5% wartości kontraktu objętego 
ochroną ubezpieczeniową, nie więcej jednak niż do kwoty 50.000zł

KLAUZULA nr 03 – Przedłużenie okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
HDI nie będzie pobierało dodatkowej składki w razie przedłużenia okresu realizacji prac budowla-
no- montażowych w wyniku w wyniku wydłużenia czasu realizacji kontraktu maksymalnie o 30 dni. 
W razie konieczności dalszego przedłużenia okresu realizacji prac budowlano-montażowych powo-
dującej, że łączny okres przedłużenia przekroczy 30 dni, składka dodatkowa będzie naliczana propor-
cjonalnie do całości okresu przedłużenia. 
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Postanowień niniejszej klauzuli nie należy interpretować jako zgody HDI na przedłużenie okresu re-
alizacji prac budowlano-montażowych. Przedłużenie może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową 
pod warunkiem dokonania pisemnego zgłoszenia ubezpieczającego oraz potwierdzenia tego faktu 
przez HDI.
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