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Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja 
 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej HDI, z przedsiębiorcami i inny-
mi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej 
ubezpieczającymi.

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

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

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

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

Definicje
§ 2

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:

1) Dane informatyczne – informacje wykorzystywane do bezpośredniego przetwarzania 
przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych (EPD), dane główne i dane związane 
z transakcjami, przechowywane w plikach danych lub w bazach danych.

2) Franszyza czasowa (okres wyczekiwania) – ustalona w umowie ubezpieczenia liczba dni 
roboczych (które są dniami roboczymi dla danego ubezpieczającego), rozpoczynających 
się w dniu powstania szkody w mieniu, za które HDI nie ponosi odpowiedzialności.

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

4) Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s wg skali stosowanej przez Insty-
tut 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.

5) Jednostka centralna komputera – część komputera, która obejmuje sterowanie, układy 
wykonujące operacje arytmetyczno – logiczne oraz pamięć komputera (rejestry, pamięć 
operacyjna), z wyłączeniem pamięci zewnętrznej.

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

wał dokonać z zamkniętego lokalu, po pokonaniu – przy użyciu siły i/lub narzędzi 
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– 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, jeżeli pozostawił ślady, które stanowią dowód potajemnego 
ukrycia.

7) Lokal 
1) budynek, jeśli zajmowany jest wyłącznie przez ubezpieczającego, w którym prowa-

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

przez ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

8) Nieproporcjonalne koszty dodatkowe – koszty niezależne od długości czasu przestoju, 
np. koszty pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu.

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

10) Ogień – spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, któremu towa-
rzyszy dym i/lub płomień.

11) Okres odszkodowawczy – okres, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia zdarzenia 
i trwa tak długo jak ww. zdarzenie wywiera wpływ na prowadzoną przez ubezpieczają-
cego działalność gospodarczą, nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowaw-
czy ustalony w umowie ubezpieczenia.

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

13) Powódź – zalanie terenów w następstwie:
1) podniesienia i wylania się wody z koryt wód płynących lub stojących,
2) zalania wodą spływającą po zboczach lub stokach na terenach górskich lub fali-

stych.

14) Proporcjonalne koszty dodatkowe – koszty, które wzrastają proporcjonalnie do długoś-
ci czasu przestoju, np.: koszty wynajmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych, koszty 
zastosowania alternatywnych procesów technologicznych i metod produkcji, koszty sko-
rzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu.

15) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawo-
dową oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

16) Rozbój – zabór mienia z zastosowaniem przemocy wobec osoby lub groźby natych-
miastowego jej użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności. 
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17) Sprzęt elektroniczny – urządzenia składające się z elektronicznych podzespołów 
(półprzewodniki, chipy, tranzystory itp.), które wykorzystywane są do przetwarzania da-
nych, przeprowadzania pomiarów, kontroli a także sterowania procesami. Do urządzeń 
elektronicznych zaliczamy: sprzęt biurowy i elektronicznego przetwarzania danych, 
sprzęt komunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, sprzęt poligraficzny, profesjonalny 
sprzęt RTV (fonia i wizja), sprzęt alarmowy, pomiarowo- kontrolny i automatyki przemy-
słowej.

18) 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 
ubezpieczającego.

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

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

21) Terroryzm – użycie siły lub groźba użycia siły, działanie niebezpieczne dla życia ludz-
kiego, działanie szkodliwe dla dóbr materialnych i niematerialnych bądź infrastruktury, 
w celu oddziaływania na rząd lub w celu zastraszenia społeczeństwa bądź jego czę-
ści.

22) Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpie-
czenia ustala we własnym zakresie ubezpieczający, kierując się szacowaną wysokością 
maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednej szkody. W tym systemie ubez-
pieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania określo-
na w pkt 33).

23) Ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia 
ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać maksymalnej wartości 
ubezpieczanych przedmiotów. W tym systemie ma zastosowanie zasada proporcjonalnej 
wypłaty odszkodowania, o której mowa w pkt 33).

24) Udział własny – część szkody wyrażona w złotych lub procentach, pokrywana przez 
ubezpieczającego.

25) Wadliwe użytkowanie – niewłaściwe (w sposób niezamierzony) użytkowanie sprzętu 
elektronicznego, np. niezgodne z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta lub 
instrukcją użytkowania.

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

27) Wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia sprzę-
tu do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj. – koszt naprawy lub cenę nabycia sprzę-
tu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, 
z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. 
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28) Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa przedmiotu tego samego typu lub analo-
gicznego rodzaju i jakości pomniejszona o kwotę odpowiadającą technicznemu zużyciu 
w dniu powstania szkody.

29) Wirus komputerowy – program komputerowy bądź zmiany w programie komputerowym 
uniemożliwiające działanie na właściwym programie użytkowym, bazie danych, bądź 
powodujący błędne działanie programu użytkowego, baz danych.

30) Zalanie – nagłe i niespodziewane:
1) wydostanie się płynów lub pary spowodowane awarią urządzeń wodociągowych, 

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

czenia z publiczną siecią kanalizacyjną nie należało do obowiązków ubezpieczają-
cego,

3) nieumyślne zalanie wskutek pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wy-
mienionych w pkt 1), znajdujących się w ubezpieczonych budynkach,

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

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

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

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

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

i służy do zwolnienia lub zmiany jego funkcji blokującej.

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

Wzór wyliczenia odszkodowania z zastosowaniem proporcji:

 wartość szkody x zadeklarowana suma ubezpieczenia
odszkodowanie = ————————————————————————————————————————
 wartość tego mienia w dniu szkody
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DZIAŁ I – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD 
MATERIALNYCH

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia w Dziale I jest sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat, 
stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu ubezpieczającego, na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, w związku 
z prowadzoną przez ubezpieczającego działalnością gospodarczą. 

2. Sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po zainstalowaniu w miejscach 
wskazanych w umowie ubezpieczenia i po zakończeniu wynikiem pozytywnym potwier-
dzonym pisemnie, testów i prób eksploatacyjnych, wymaganych stosownymi przepisami 
lub zaleceniami producenta. 

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem w miej-
scu określonym w umowie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
podczas transportu wewnątrzzakładowego.

4. Sprzęt przenośny może być objęty ubezpieczeniem również poza miejscem ubezpiecze-
nia z zastosowaniem klauzuli 101/1, a w przypadku włączenia klauzuli 102 także poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia
§ 4

1. W ramach niniejszego Działu, HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody material-
ne powstałe w sprzęcie elektronicznym, jeżeli ubezpieczony sprzęt:
1) uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i nieza-

leżnego od woli ubezpieczającego zdarzenia losowego w sposób uniemożliwiający 
pełnienie funkcji, do których był przeznaczony, 

2) został utracony wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju.

2. Ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności 
w § 5 i § 18, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych i klauzul załączonych do umo-
wy ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe w następstwie: 
1) niewłaściwej obsługi, tj. zaniedbania, braku kwalifikacji, nieostrożności, błędu opera-

tora,
2) uszkodzenia przez osoby trzecie,
3) kradzieży z włamaniem, rozboju,
4) ognia (w tym również dymu i sadzy), uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku 

powietrznego, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu, lawiny, obsu-
nięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, zalania, 

5) zmiany parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz przepięcia i innych 
skutków pośredniego uderzenia pioruna,

6) błędów konstrukcyjnych, produkcyjnych, defektów materiałowych, które ujawniły się 
dopiero po okresie gwarancji.
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4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte części i materiały, które narażone są na duże na-
turalne zużycie podczas eksploatacji lub podlegające wielokrotnej bądź okresowej wymianie 
ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie i skład. W szczególności należą do nich:
1) materiały pomocnicze, materiały robocze (np. płyny eksploatacyjne, odczynniki, to-

nery, chłodziwa, nośniki obrazu i dźwięku, głowice do drukarek, itp.),
2) wszystkie typy narzędzi (np. wiertła, noże),
3) inne części, które są narażone na częstą wymianę (np. bezpieczniki, źródła światła, 

baterie, filtry, itp.),
4) lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe (z wyłączeniem lamp katodowych 

w urządzeniach peryferyjnych elektronicznego przetwarzania danych).

5. Pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe) oraz lampy (np. lampy rentgenowskie, 
laserowe, elektronowe z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach 
peryferyjnych) są objęte ubezpieczeniem wyłącznie od szkód spowodowanych ogniem, 
zalaniem i kradzieżą z włamaniem oraz rozbojem, chyba że umówiono się inaczej po-
przez włączenie do umowy ubezpieczenia klauzuli 120. 

6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć, ograniczyć, bądź w przypadku 
sprzętu specjalistycznego – dokładnie sprecyzować, stosując klauzule dodatkowe wy-
mienione w Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszych OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności dla Działu I
§ 5

1. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe bez-
pośrednio lub pośrednio wskutek:
1) kradzieży lub usiłowania kradzieży nie noszącej znamion włamania,
2) wad lub braków istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których 

wiedział ubezpieczający lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność,
3) naturalnego zużycia, starzenia się, trwałego oddziaływania czynników eksploatacyj-

nych oraz naturalnych ubytków przedmiotu ubezpieczenia,
4) zadrapań na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych – nie 

ograniczających w żaden sposób funkcjonalności sprzętu elektronicznego (szkody 
o charakterze wyłącznie estetycznym),

5) tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy w eksploatacji, chyba że umó-
wiono się inaczej poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia klauzuli 104,

6) doświadczeń, testów z użyciem sprzętu elektronicznego z wyjątkiem prób dokony-
wanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,

2. HDI nie odpowiada za szkody:
1) za które odpowiedzialność ponosi producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
2) powstałe podczas czynności wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu, lub 

naprawy ubezpieczanych przedmiotów,
3) polegające na utracie, zniszczeniu gotówki przechowywanej w ubezpieczonym 

sprzęcie elektronicznym, np. w bankomatach,
4) pośrednie wszelkiego rodzaju, wynikające z zobowiązań ubezpieczającego (np. utra-

ta zysku, kary umowne).

3. HDI nie refunduje kosztów związanych ze zmianą lub modernizacją ubezpieczonego 
sprzętu elektronicznego, dokonaną przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem, 
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chyba że nie było alternatywnej możliwości przywrócenia sprzętu do stanu sprzed wy-
stąpienia szkody. Powyższa decyzja musi uzyskać akceptację HDI przed przystąpieniem 
do dokonania naprawy, a odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia 
§ 6

1. Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia może być 
określona według:
1) wartości odtworzeniowej,
2) wartości ewidencyjnej brutto.

2. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia na 
podstawie wykazu sprzętu elektronicznego, stanowiącego integralną część umowy ubez-
pieczenia, odrębnie dla każdego przedmiotu, bez uwzględniania podatku od towarów 
i usług podlegającego odliczeniu.

3. Sprzęt elektroniczny w Dziale I ubezpieczany jest w systemie sum stałych.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 7

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie większej 
jednak niż suma ubezpieczenia pojedynczego sprzętu elektronicznego określona w umo-
wie ubezpieczenia.

2. Podstawą ustalenia wysokości szkody dla sprzętu elektronicznego od szkód material-
nych są faktycznie poniesione koszty zakupu lub naprawy sprzętu tego samego rodzaju, 
typu oraz o tych samych parametrach.

3. W przypadku nieodtwarzania sprzętu lub jego elementów składowych, za zgodą HDI 
– wysokość szkody ustala się w wartości rzeczywistej ubezpieczonego przedmiotu, 
jednak nie wyższej niż suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpiecze-
nia.

4. Koszt prowizorycznych napraw refundowany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią 
część końcowych napraw i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.

5. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się:
1) wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki 

lub odbudowy oraz o wartość złomu,
2) franszyzę redukcyjną określoną w umowie ubezpieczenia. Minimalna wartość fran-

szyzy redukcyjnej wynosi 300 zł.

6. Niezależnie od odszkodowania HDI zwraca ubezpieczającemu w granicach sumy ubez-
pieczenia udokumentowane koszty związane z naprawą lub odtworzeniem ubezpiecza-
nego sprzętu, do których należą koszty transportu, montażu, demontażu z wyłączeniem 
kosztów przesyłek ekspresowych, kosztów nadgodzin, pracy w godzinach nocnych, 
pracy w niedziele i święta, kosztów transportu lotniczego, kosztów przejazdu techników 
z serwisu naprawczego oraz konsultantów z zagranicy.
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7. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów dodatkowych:
1) wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywróce-

nia stanu istniejącego przed szkodą,
2) wynikających ze zmiany lub ulepszenia przedmiotu ubezpieczenia.

DZIAŁ II – UBEZPIECZENIE DANYCH I NOŚNIKÓW DANYCH

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 8

1. Przedmiotem ubezpieczenia w Dziale II są:
1) zewnętrzne nośniki danych będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu 

ubezpieczającego, na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego,
2) koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, o ile podlegają one ar-

chiwizacji na kopiach zapasowych,
3) koszty odtworzenia programów licencjonowanych:

a) oprogramowania systemowego,
b) oprogramowania użytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej.

2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia danych i nośników danych, o których mowa 
w ust. 1 jest posiadanie przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia sprzętu elektro-
nicznego od szkód materialnych (Dział I) w HDI.

3. Dane oraz nośniki danych określone w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną w miej-
scu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a także w zewnętrznym archiwum kopii 
zapasowych oraz podczas transportu między miejscem ubezpieczenia a zewnętrznym 
archiwum kopii zapasowych.

4. Ochroną ubezpieczeniową są objęte dane i nośniki danych znajdujące się na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia
§ 9

1. W ramach niniejszego Działu, HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, z za-
strzeżeniem § 10, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonych 
danych i nośników danych w wyniku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpiecze-
niową w ramach Działu I niniejszych OWU oraz o ile w wyniku tych zdarzeń dane nie 
nadają się do odczytu ani zapisywania.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte:
1) dane i programy zapisane i przechowywane jedynie w pamięci centralnej jednostki 

komputera lub w pamięci operacyjnej,
2) nośniki danych zamontowane w urządzeniu w sposób trwały (np. twarde dyski co 

do których nie przewidziano możliwości wymiany przez użytkownika, pamięci pół-
przewodnikowe).

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć, ograniczyć bądź w przypadku 
sprzętu specjalistycznego dokładnie sprecyzować, stosując klauzule dodatkowe wymie-
nione w Załącznikach nr 1 i nr 2 do OWU.
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Wyłączenia odpowiedzialności dla Działu II
§ 10

1. Z zachowaniem wyłączeń do Działu I niniejszych OWU zawartych w § 5, HDI nie odpo-
wiada za szkody:
1) powstałe wskutek uszkodzeń wynikłych z wadliwej konserwacji lub niewłaściwego 

przechowywania,
2) powstałe w wyniku wadliwego działania napędów dyskowych, 
3) polegające na utracie, zniekształceniu lub pozbawieniu możliwości odczytu lub prze-

tworzenia danych, powstałe wskutek nieuwagi lub pomyłkowego usunięcia.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte koszty:
1) zmiany i ulepszenia dokonane po szkodzie,
2) zakupu nowej licencji z uwagi na utratę lub zniszczenie elementu systemu chronią-

cego dane (np. klucze sprzętowe, karty, czytniki).

Suma ubezpieczenia
§ 11

1. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający oddzielnie dla zewnętrznych nośników 
danych oraz kosztów odtworzenia danych i oprogramowania. 

2. Dane i nośniki danych ubezpieczane są w systemie pierwszego ryzyka.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 12

1. Podstawą ustalenia wysokości szkody dla danych i nośników danych są faktycznie po-
niesione koszty na:
1) ponowne automatyczne lub ręczne wprowadzenie danych i programów z urządzeń 

przechowujących dane (kopii zapasowych),
2) ponowne automatyczne lub ręczne wprowadzenie danych i programów z oryginal-

nych programów lub z dokumentów, dostępnych ubezpieczającemu (łącznie z kom-
pilacją i edycją),

3) odtworzenie lub wprowadzenie systemów operacyjnych i standardowego oprogramo-
wania,

4) wymianę nośników danych utraconych lub zniszczonych na skutek zdarzeń objętych 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU.

2. Jeżeli dane nie zostały odtworzone lub wymienione z winy ubezpieczającego w terminie 
dwunastu miesięcy od dnia wystąpienia szkody, HDI wypłaca odszkodowanie pokrywa-
jące wyłącznie koszty wymiany samych nośników danych.

3. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania, potrąca się udział własny. Mini-
malna wartość udziału własnego wynosi 5% wysokości szkody nie mniej niż 300 zł.
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DZIAŁ III – UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot ubezpieczenia
§ 13

1. Przedmiotem ubezpieczenia w Dziale III są koszty dodatkowe związane z zastosowa-
niem rozwiązań prowizorycznych, mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłó-
ceń w prowadzeniu działalności. 

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 należą:
1) proporcjonalne koszty dodatkowe, 
2) nieproporcjonalne koszty dodatkowe.

3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności jest po-
siadanie przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 
szkód materialnych (Dział I) w HDI.

Zakres ubezpieczenia
§ 14

1. W ramach niniejszego Działu, HDI obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty, z zastrze-
żeniem § 15, które ubezpieczający poniósł w następstwie zaistnienia zdarzeń objętych 
ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu I niniejszych OWU.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć, ograniczyć bądź w przypadku 
sprzętu specjalistycznego dokładnie sprecyzować, stosując klauzule dodatkowe wymie-
nione w Załącznikach nr 1 i nr 2 do OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności dla Działu III
§ 15

1. HDI nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez ubezpieczają-
cego w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym nie objętą ochroną ubezpiecze-
niową wg Działu I niniejszych OWU.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów objętych ochroną w Dziale II niniej-
szych OWU.

3. HDI nie odpowiada za zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku: 
1) szkody w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania da-

nych,
2) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone przez władze publicz-

ne,
3) braku środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconego bądź uszkodzone-

go sprzętu elektronicznego,
4) innowacji lub ulepszeń dokonanych przy okazji naprawy zniszczonego lub uszkodzo-

nego sprzętu elektronicznego,
5) nieuzasadnionej zwłoki ze strony ubezpieczającego w ponownym podjęciu działalno-

ści.
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Suma ubezpieczenia
§ 16

1. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający na podstawie przewidywanych w okresie 
odszkodowawczym kosztów związanych z zastosowaniem rozwiązań prowizorycznych 
w celu uniknięcia zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2. Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjo-
nalnych.

3. Zwiększone koszty działalności ubezpieczane są w systemie pierwszego ryzyko.

4. Ponadto dla kosztów proporcjonalnych w ramach sumy ubezpieczenia określa się 
w umowie ubezpieczenia maksymalny limit miesięcznego odszkodowania.

5. Okres odszkodowawczy określa ubezpieczający i jest on wskazany w umowie ubezpie-
czenia.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 17

1. Podstawą ustalenia wysokości szkody dla zwiększonych kosztów działalności jest wyso-
kość poniesionych w okresie odszkodowawczym i udokumentowanych przez ubezpie-
czającego kosztów, stanowiących nadwyżkę ponad koszty ponoszone normalnie w toku 
prowadzenia działalności przed powstaniem szkody.

2. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzy w wyso-
kościach wskazanych w umowie ubezpieczenia odrębnie dla każdego rodzaju kosztów 
i tak:
1) w przypadku proporcjonalnych kosztów dodatkowych o kwotę równą iloczynowi 

podanej w umowie ubezpieczenia wysokości franszyzy czasowej (okres wyczekiwa-
nia) i średniej dziennej wartości kosztów proporcjonalnych poniesionych w okresie 
odszkodowawczym; minimalna franszyza czasowa wynosi 3 dni robocze,

2) w przypadku nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych o podaną w umowie ubezpie-
czenia wysokość franszyzy redukcyjnej; minimalna franszyza redukcyjna wynosi 300zł.

DZIAŁ IV – POSTANOWIENIA WSPÓLNE DO DZIAŁÓW I, II i III

Wyłączenia odpowiedzialności dla Działów I, II i III
§ 18

1. Oprócz wyłączeń, o których mowa w paragrafach poprzedzających, HDI nie odpowiada 
za szkody:
1) powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego,
2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
3) spowodowane wybuchem wywołanym przez ubezpieczającego w celach produkcyj-

nych, eksploatacyjnych lub innych oraz w silnikach spalinowych, gdy wybuch zwią-
zany jest z ich naturalną funkcją, lub gdy wybuch spowodowany został normalnym 
ciśnieniem zawartych w nim gazów,

4) górnicze,
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5) polegające na obsunięciu się ziemi, a będące następstwem wydostania się płynów 
lub pary spowodowanego awarią urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania lub innych urządzeń, jeżeli za stan tych urządzeń odpowiedzial-
ny jest inny podmiot,

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

7) powstałe wskutek działania pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
8) powstałe wskutek zalania mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych 

poniżej poziomu gruntu, jeżeli było ono składowane niżej niż 15 cm nad podłogą 
i niezachowanie tego warunku mogło mieć wpływ na rozmiar szkody,

9) powstałe wskutek zalania lub zawilgocenia pomieszczeń – spowodowanego nie-
szczelnością przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien) 
w obrębie lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt elektroniczny, jeżeli 
nieszczelność wynikła z zaniedbania przez ubezpieczającego obowiązku konserwa-
cji tych przewodów i urządzeń,

10) powstałe wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli zala-
nie to nastąpiło z powodu złego stanu dachu, ścian, balkonów, tarasów lub poprzez 
niezabezpieczone otwory, gdy konserwacja tych elementów lokalu należała do obo-
wiązków ubezpieczającego lub jeżeli ubezpieczający wiedząc o istniejących usterkach 
nie zgłosił ich na piśmie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich 
usunięcia i niezachowanie tego warunku mogło mieć wpływ na powstanie szkody,

11) powstałe w lokalach nie zabezpieczonych zgodnie z postanowieniami § 32,
12) powstałe w sprzęcie elektronicznym nie objętym ewidencją wymaganą odrębnymi 

przepisami, umożliwiającą ustalenie faktycznego stanu posiadania mienia,
13) powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, ter-

roryzmu a także w mieniu skonfiskowanym lub zarekwirowanym przez uprawnione wła-
dze,

14) 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 niniej-
szym paragrafie stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne
§ 19

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

2. HDI zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka przyjmowanego do ubezpie-
czenia.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
§ 20

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 
ubezpieczającego.
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2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę (imię i nazwisko) oraz adres ubezpieczającego REGON/PESEL,
2) nazwę (imię i nazwisko) oraz adres ubezpieczonego REGON/PESEL,
3) miejsce ubezpieczenia,
4) wykaz ubezpieczonego sprzętu z jego danymi identyfikacyjnymi (producent, rok 

produkcji, typ, model, nr fabryczny),
5) wykaz oprogramowania,
6) zakres ubezpieczenia,
7) okres ubezpieczenia,
8) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdej wymienionej pozycji i sposób jej 

ustalenia,
9) sposób zabezpieczenia mienia,
10) liczbę, wartość i przyczyny szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat,
11) częstotliwość wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji danych oraz miejsce 

ich przechowywania- jeśli ubezpieczone mają być dane i nośniki danych zgodnie 
z Działem II niniejszych OWU,

12) okres odszkodowawczy oraz limit miesięczny dla kosztów proporcjonalnych- jeśli 
ubezpieczone mają być zwiększone koszty działalności zgodnie z Działem III niniej-
szych OWU.

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

4. HDI potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

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

6. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych infor-
macji związanych z umową.

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
§ 21

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

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

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

4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego odszkodowania bezpośrednio od 
HDI.

5. Ubezpieczony może żądać od HDI informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
ubezpieczonego.
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Czas trwania odpowiedzialności HDI
§ 22

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

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

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

4. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli ubezpieczający nie opłaci kolejnej 
raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, HDI może wezwać 
ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności 
HDI z upływem wyznaczonego terminu płatności.

5 W braku wezwania ze strony HDI umowa ubezpieczenia nie wygasa, a HDI przysługuje 
roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 23

1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 19 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 § 22 ust. 2,

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, 
w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 22 ust. 4

4) z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia, 
5) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 26.

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

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia HDI 
przysługuje składka za czas trwania odpowiedzialności. 
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Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 24

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

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodo-
bieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości skład-
ki, 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 wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

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

nego,
2) stwierdzenia, iż kolejna szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub rażącego nie-

dbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego.

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

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 25

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

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia
§ 26

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

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo zgody HDI. 

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

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

5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu 
ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpie-
czenia na nabywcę.
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Wierzytelność ubezpieczeniowa
§ 27

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

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

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

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY
§ 28

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

2. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania. 

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

4. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI od 
dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

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

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI 
UBEZPIECZENIOWEJ

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
§ 29

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

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona jest 
od:
1) okresu ubezpieczenia,
2) rodzaju sprzętu,
3) sumy ubezpieczenia,
4) zakresu ubezpieczenia,
5) wysokości franszyzy redukcyjnej,
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6) długości okresu odszkodowawczego (w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów dzia-
łalności),

7) przebiegu szkodowości.

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

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

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

Sposób opłacania i zwrotu składki ubezpieczeniowej
§ 30

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

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

3. HDI może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w ratach, przy czym terminy opłat 
kolejnych rat składki HDI określa w dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolejnej 
raty składki we wskazanym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności HDI 
zgodnie z § 22 ust. 4.

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

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

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

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

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

Prawa i obowiązki ubezpieczającego
§ 31

1. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo uzy-
skać od HDI informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 
HDI lub wysokości odszkodowania. 

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

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

w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach,
2) dołączyć do wniosku wykaz lokalizacji, w których znajduje się mienie objęte ubezpie-

czeniem z podaniem adresu oddzielnie dla każdej placówki – jeżeli ubezpieczenie 
obejmuje wiele lokalizacji,

3) dołączyć do wniosku wykaz:
a) ubezpieczanego sprzętu elektronicznego,
b) danych, programów, nośników danych,

4) przestrzegać zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia warunków zabezpieczenia 
mienia przed kradzieżą oraz rozbojem, o których mowa w § 32,

5) dbać o stan ubezpieczonego mienia.

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

5. Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest:
1) zawiadomić na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 3 

pkt 1),
2) dbać o stan ubezpieczonego mienia i przestrzegać ogólnie obowiązujących przepi-

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

cych wodę, 
4) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować 

szkodę, użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejsze-
nia jej rozmiarów,

5) w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową danych i nośników danych na pod-
stawie Działu II niniejszych OWU – wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji 
danych nie rzadziej, niż raz na tydzień oraz przechowywania kopii zapasowych:
a) w schowku ogniotrwałym, jeżeli kopie są przechowywane w tym samym po-

mieszczeniu lub
b) w odrębnej strefie ogniowej, przez którą rozumie się inny budynek (inną lokali-

zację) lub odrębne pomieszczenie oddzielone ścianą o odporności ogniowej co 
najmniej 120 minut od pomieszczenia, w którym znajduje się sprzęt elektroniczny 
i dane podstawowe.
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6. W razie powstania szkody ubezpieczający obowiązany jest:
1)  użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 

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

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

w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestęp-
stwo,

4)  powiadomić HDI o szkodzie – w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 1 – 3 podając 
rodzaj i rozmiar szkody, 

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

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

7)  przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie),
8)  zabezpieczyć prawa HDI do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec 

osób odpowiedzialnych za szkodę.

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

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

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

10. W razie uzyskania informacji o przedmiotach skradzionych lub zrabowanych, ubezpie-
czający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Policję i HDI oraz uczestniczyć 
w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów.

11. Jeżeli przedmioty określone w ust. 10 zostały odzyskane po wypłacie odszkodowania, 
wówczas ubezpieczający obowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te 
przedmioty lub przedmioty te pozostawić w dyspozycji HDI.

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

13. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisem-
nej skargę lub zażalenie, dotyczące działalności HDI związanej z wykonywaniem umowy 
ubezpieczenia do jednostki nadrzędnej nad jednostką, której skarga dotyczy lub do 
Rzecznika Ubezpieczonych.
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Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
§ 32

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

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

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

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

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

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

7. Wszystkie okna i inne przeszklone otwory zewnętrzne, kraty, rolety, żaluzje i ich oścież-
nice powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie wykonane i osadzone oraz 
zamknięte, aby wejście do lokalu nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły 
lub narzędzi.

8. Okna, drzwi z elementami szklanymi i inne zewnętrzne otwory w lokalach, do któ-
rych jest dostęp – w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów, dachów itp., 
jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, z których jest przejście 
do dalszych pomieszczeń, muszą być na całej powierzchni zabezpieczone szybami 
o zwiększonej odporności na włamanie, szybami kuloodpornymi bądź kratami stałymi 
lub ruchomymi, roletami bądź żaluzjami przeciwwłamaniowymi, okiennicami zamykany-
mi, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Żaluzje, 
kraty i okiennice muszą być o takiej konstrukcji i tak zamontowane, aby przedostanie 
się do wewnątrz nie było możliwe bez uprzedniego uszkodzenia ich za pomocą na-
rzędzi.

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

10. Postanowienia ust. 8 w części dotyczącej mechanicznego zabezpieczenia oszkleń i in-
nych otworów nie mają zastosowania:
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1) w lokalach, w których sprawowany jest całodobowy dozór miejsca ubezpieczenia lub 
dozór bezpośredni w godzinach po zakończeniu działalności, 

2) gdy ubezpieczony lokal jest zaopatrzony w czynne i należycie konserwowane elek-
troniczne urządzenie alarmowe wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia lub 
w miejscu odległym od chronionego lokalu.

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

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

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

Prawa i obowiązki HDI
§ 33

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

2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia HDI ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu 
tekst OWU i fakt ten winien być potwierdzony przez ubezpieczającego w dokumencie 
ubezpieczenia.

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

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

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
§ 34

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

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do zgłoszenia szkody 
obowiązany jest zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczony, chyba że ubezpieczony 
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
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3. Zgłoszenie szkody, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie nie później niż 
w ciągu 5 dni roboczych od zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji, przy czym 
przy obliczaniu terminu powiadomienia o szkodzie nie uwzględnia się dnia, w którym 
nastąpił wypadek.

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

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

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania
§ 35

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

2. Górną granicę odszkodowania za ubezpieczone mienie stanowi suma ubezpieczenia 
indywidualnego składnika majątku podana w dokumencie ubezpieczenia . 

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

4. Jeżeli wartość mienia ubezpieczonego na sumy stałe jest wyższa od sumy ubezpiecze-
nia określonej w umowie ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), przy ustalaniu wysokości 
odszkodowania stosuje się zasadę proporcjonalnej wypłaty odszkodowania. HDI może 
odstąpić od proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wysokość szkody nie prze-
kracza 20% sumy ubezpieczenia. 

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

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

7. HDI w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty:
1) wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w § 31 ust. 5 pkt 4) i ust. 6 pkt 1), 

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

Wypłata odszkodowania
§ 36

1. HDI wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 34 
ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

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

3. HDI wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszko-
dowanego lub uprawnionego zawiadomienia o wypadku.

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

5. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie HDI nie wypłaci odszkodowania, 
zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspo-
kojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodo-
wania.

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

7. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami HDI, co do odmo-
wy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty 
zawiadomienia złożyć w formie pisemnej odwołanie co do odmowy wypłaty odszkodo-
wania 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.
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10. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź koniecz-
ność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie 
odwołania w terminie wskazanym w ust. 7 nie będzie możliwe, składający odwołanie 
zostanie powiadomiony na piśmie o powodach i przewidywanym terminie rozpatrzenia 
odwołania a jego ostateczne rozpatrzenie nie może nastąpić później, niż w terminie 14 dni 
od daty zakończenia czynności uzasadniających zmianę terminu rozpatrzenia odwołania.

11. Ubezpieczający lub ubezpieczony może wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające 
z umów ubezpieczenia – według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właś-
ciwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Postępowanie rzeczoznawców
§ 37

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

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

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

4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia zarówno ubezpieczającego jak i HDI z dopeł-
nienia obowiązków, o których mowa w § 31 i § 33.

Roszczenia regresowe (zwrotne)
§ 38

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

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

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

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39

1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia są składane 
przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwier-
dzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.
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2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawia-
domienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym, na ostatni adres 
bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne, w chwili, w której doszłyby 
do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostały za-
twierdzone Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Nr 26/2008 dnia 20 marca 2008 r.

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

Prezes Zarządu

Stanisław Godlewski

Członek Zarządu

Wiesława Kwatek
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Załącznik nr 1 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA 101/1 – Ubezpieczenie sprzętu przenośnego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
w ramach Działu I rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w przenośnym sprzęcie 
elektronicznym, zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest wymieniony we wniosku o ubezpieczenie sprzęt elektro-
niczny używany przez ubezpieczającego i/lub jego pracowników w celach służbowych.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje danych i oprogramowania.

4. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek:
1) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu w wyniku kolizji/ wypadku dro-

gowego środka transportu, gdy zostały one spowodowane złym stanem technicznym 
tego środka transportowego lub jeśli kierowca znajdował się po spożyciu alkoholu, 
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 
bądź też nie posiadał wymaganych prawem uprawnień do kierowania danym środ-
kiem transportu, 

2) braku opakowania, zastosowania/ używania niewłaściwego opakowania sprzętu bądź 
opakowania niezgodnego z zaleceniami producenta.

5. Pojazd samochodowy, którym przewożony jest sprzęt przenośny powinien:
1) posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, (tj. alarm, immobi-

liser, blokadę skrzyni biegów itp.), włączane w czasie każdego postoju,
2) posiadać twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
3) przy postoju dłuższym niż 45 minut oraz w porze nocnej, tj. między godzinami 22.00 

a 6.00 znajdować się parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu,
4) być prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki – podczas każdego postoju.

6. Ubezpieczone mienie znajdujące się w pojeździe samochodowym powinno być przecho-
wywane w miejscu, w którym jest niewidoczne z zewnątrz tego pojazdu.

7. Wymagania, o których mowa w ust. 5 i 6 muszą być spełnione łącznie.

8. Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju oraz upuszczenia sprzę-
tu udział własny ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 25 % 
wartości szkody. 
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KLAUZULA 101/2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalo-
wanego w pojazdach samochodowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
w ramach Działu I rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicz-
nym na stałe zainstalowanym w pojazdach samochodowych.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu w wyniku 

kolizji/ wypadku drogowego środka transportu, gdy zostały one spowodowane złym 
stanem technicznym tego środka transportowego lub jeśli kierowca znajdował się 
po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych 
środków odurzających, bądź też nie posiadał wymaganych prawem uprawnień do 
kierowania danym środkiem transportu, 

2) objęte ubezpieczeniem pojazdów lądowych w zakresie auto casco.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje danych i oprogramowania.

4. Pojazd samochodowy, w którym zainstalowany jest sprzęt elektroniczny powinien:
1) posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, (tj. alarm, immobi-

liser, blokadę skrzyni biegów itp.), włączane w czasie każdego postoju,
2) posiadać twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
3) przy postoju dłuższym niż 45 minut oraz w porze nocnej, tj. między godzinami 22.00 

a 6.00 znajdować się parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu,
4) być prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki – podczas każdego postoju.

5. Wymagania, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione łącznie.

KLAUZULA 102 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego użytkowanego poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki oraz pod warunkiem włączenia 
do umowy ubezpieczenia klauzuli 101/1 lub 101/2 lub 136, zakres ubezpieczenia w ramach 
Działu I rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania 
go poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Europy / świata.

KLAUZULA 104 – Ubezpieczenie tymczasowego magazynowania lub okresowej 
przerwy w eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia w ra-
mach Działu I rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 
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eksploatacji, a powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowej przerwy 
w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA 105 – Wyłączenie ryzyka ognia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i po obniżeniu składki z zakresu ubezpieczenia wyłącza się 
szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe wskutek ognia.

KLAUZULA 106 – Wyłączenie ryzyka zalania
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i po obniżeniu składki z zakresu ubezpieczenia wyłącza się 
szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe wskutek zalania.

KLAUZULA 107 – Wyłączenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rozboju
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i po obniżeniu składki z zakresu ubezpieczenia wyłącza się 
szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju oraz 
wszelkich szkód powstałych w związku z tymi zdarzeniami (np. dewastacji).

KLAUZULA 108 – Wyłączenie ryzyka powodzi, huraganu oraz opadów atmosfe-
rycznych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

Na wniosek ubezpieczającego i po obniżeniu składki z zakresu ubezpieczenia wyłącza się 
szkody w sprzęcie elektronicznym powstałe wskutek powodzi, huraganu oraz wszelkiego 
rodzaju opadów atmosferycznych, takich jak mżawka, deszcz, śnieg, krupa i grad.

KLAUZULA 120 – Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiują-
cych oraz lamp (np. lamp rentgenowskich, laserowych, elektronowych z wyjąt-
kiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 5 OWU zostaje rozszerzony o wszystkie szkody materialne powstałe w po-
średnich nośnikach obrazu (bębnach selenowych) urządzeń fotokopiujących oraz w lampach 
(np. lampach rentgenowskich, laserowych, elektronowych z wyjątkiem lamp katodowych 
w komputerowych urządzeniach peryferyjnych), o których mowa w § 4 ust. 1 OWU.
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2. W przypadku szkody powstałej wskutek ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem albo 
rozboju odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie wartości odtworzeniowej za-
miennika.

3. Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń, niż wymienione w ust. 2 
będzie wypłacane na podstawie wartości rzeczywistej.

KLAUZULA 136 – Ubezpieczenie telefonów komórkowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia w ra-
mach Działu I rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w telefonach komórkowych, 
zaistniałe podczas ich użytkowania poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione we wniosku o ubezpieczenie telefony komór-
kowe używane przez ubezpieczającego i/lub jego pracowników w celach służbowych.

3. HDI ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w telefonach komórkowych pod wa-
runkiem, że telefony te wyposażone zostały w techniczne zabezpieczenia takie jak:
1) system osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) w połączeniu z kartą autoryzowa-

nego dostępu, bez których telefon nie może być użyty,
2) połączenie telefoniczne z operatorem, który ma możliwość odebrania informacji 

o kradzieży telefonu i może uniemożliwić połączenia z tym telefonem. 

4. W przypadku utraty telefonu komórkowego z pojazdu samochodowego wskutek kradzie-
ży z włamaniem, HDI ponosi odpowiedzialność wyłącznie gdy: 
1) pojazd samochodowy posiada co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżo-

we (tj. alarm, immobiliser, blokadę skrzyni biegów itp.), włączane w czasie każdego 
postoju,

2) posiadać twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
3) przy postoju dłuższym niż 45 minut oraz w porze nocnej, tj. między godzinami 22.00 

a 6.00 pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu,
4) podczas postoju pojazd był prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki,
5) telefon komórkowy był przechowywany w pojeździe samochodowym w miejscu, w któ-

rym był niewidoczny z zewnątrz tego pojazdu.

5. Wymagania, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione łącznie.

6. Dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju oraz upuszczenia tele-
fonu udział własny ubezpieczającego ustala się w każdej szkodzie w wysokości 25 % 
wartości szkody. 

KLAUZULA 142 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nad-
liczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:
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1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki na podstawie niniejszej 
klauzuli HDI pokryje poniesione przez ubezpieczającego udokumentowane dodatkowe 
koszty 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, podlegającą 
odszkodowaniu.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla 
kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli określa się w umowie 
ubezpieczenia, przy czym nie może być on większy niż 100.000zł.

KLAUZULA 143 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki na podstawie niniejszej 
klauzuli HDI pokrywa poniesione przez ubezpieczającego i udokumentowane dodatkowe 
koszty frachtu lotniczego, z zastrzeżeniem, że zostały one poniesione w związku ze 
szkodą w ubezpieczonych przedmiotach, podlegającą odszkodowaniu.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla 
kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli określa się w umowie 
ubezpieczenia, przy czym nie może być on większy niż 100.000zł.

KLAUZULA 144 – Ubezpieczenie kosztów przejazdu specjalistów lub konsul-
tantów z zagranicy
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki na podstawie niniejszej 
klauzuli HDI pokryje poniesione przez ubezpieczającego i udokumentowane, dodatkowe 
koszty przejazdu i pobytu specjalistów lub konsultantów z zagranicy, w celu uczestni-
ctwa w postępowaniu likwidacyjnym.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla 
kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli określa się w umowie 
ubezpieczenia, przy czym nie może być on większy niż 100.000zł.

KLAUZULA 147 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do 
daty włączenia do planowanej eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły:

1. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia 
w ramach Działu I rozszerza się o odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicz-
nym lub jego częściach zaistniałe w miejscu ubezpieczenia od daty dostawy do daty 
włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem, że:
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1) sprzęt elektroniczny/ części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opako-
waniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

2) okres magazynowania (składowania) nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 

2. HDI nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częś-
ciach za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe 
lub inne podmioty.

3. Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli wygasa z chwilą zakończenia rozruchu prób-
nego i testów (w przypadku, gdy przeprowadzenie rozruchu oraz testów jest wymaga-
ne), kiedy normalna eksploatacja sprzętu się rozpoczęła lub może się rozpocząć w razie 
potrzeby.

4. W przypadku przekroczenia 6-cio miesięcznego okresu magazynowania (składowania) 
od daty dostawy do planowanej eksploatacji ubezpieczony jest obowiązany do poinfor-
mowania HDI o takim przekroczeniu pod rygorem nieważności ochrony ubezpieczenio-
wej w przedłużonym okresie składowania.

Załącznik nr 2 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

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:

Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub 
przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku 
pod warunkiem, że na rachunku były zgromadzone wystarczające środki lub datę dokonania 
wpłaty w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek HDI.

KLAUZULA nr 02 – Zmian własnościowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:

Po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku przejęcia ubezpieczającego przez inny 
podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot 
wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. 
Jednakże stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w terminie 2 miesięcy od daty 
zmiany praw własności.

KLAUZULA nr 03 – Automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubez-
pieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
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HDI obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, wzrost wartości sprzętu elektronicznego związany z jego nabyciem, ulepszeniem 
(modernizacją, remontem, itp.), przeszacowaniem według następujących zasad:

1) ubezpieczający jest zobowiązany pod rygorem nieważności powyższego zapisu zgłosić 
zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału 
w okresie ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli koniec okre-
su ubezpieczenia nie jest tożsamy z końcem kwartału za okres, w którym trwała ochrona 
ubezpieczenia,

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

3) odpowiedzialność HDI w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczo-
na jest do 20% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, 
nie więcej jednak niż 500.000zł,

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