
I. POSTANOWIENIA GENERALNE
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia „EURO 10 Plus”, zwane dalej 

„owu” maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
pomiêdzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami 
organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, prowadz¹cymi 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi a InterRisk 
Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³k¹ Akcyjn¹ Vienna Insurance Group, 
zwanym dalej Ubezpieczycielem.

2. Ubezpieczaj¹cymi mog¹ byæ podmioty prowadz¹ce zgodnie z prze-
pisami prawa ksiêgi rachunkowe lub ksiêgi przychodów i rozchodów.

3. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta tak¿e na cudzy rachunek, 
z tym ¿e Ubezpieczony jest imiennie wskazany w umowie (polisie) 
lub te¿ w zale¿noœci od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie 
jest wskazany w polisie. Zarzuty maj¹ce wp³yw na odpowiedzial- 
noœæ Ubezpieczyciela mo¿e on podnieœæ tak¿e przeciwko Ubezpie-
czonemu. 

4. Niniejsze owu maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
z Ubezpieczaj¹cymi, którzy spe³niaj¹ jednoczeœnie poni¿sze warunki:
1) ³¹czna wartoœæ posiadanego mienia, które mo¿e byæ objête ubez-

pieczeniem od ognia i innych zdarzeñ losowych nie przekracza 
15 000 000 PLN,

2) obrót z prowadzonej dzia³alnoœci osi¹gniêty w ostatnim roku 
podatkowym bezpoœrednio poprzedzaj¹cym rok, w którym zostaje 
zawarta umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przypad-
ku rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej) nie przekracza
30 000 000 PLN.

5. Na podstawie niniejszych owu, zawierane s¹ nastêpuj¹ce ubezpieczenia:
1) w programie podstawowym:

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych, 
b) ubezpieczenie mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku, 
c) ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej,

2) w programie rozszerzonym – ubezpieczenia okreœlone w ust. 5 pkt 
1 oraz dowolnie wybrane przez Ubezpieczaj¹cego wymienione ni¿ej 
ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od szkód materialnych  

oraz danych, programów i noœników danych, zawierane na 
mocy klauzuli umownej stanowi¹cej za³¹cznik nr 4 do 
niniejszych owu,

b) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), zawierane 
na mocy klauzuli umownej stanowi¹cej za³¹cznik nr 5 do 
niniejszych owu,

c) ubezpieczenie kosztów sta³ych dzia³alnoœci, zawierane na mocy 
klauzuli umownej stanowi¹cej za³¹cznik nr 6 do niniejszych owu,

d) ubezpieczenie wandalizmu, zawierane na mocy klauzuli umow-
nej stanowi¹cej za³¹cznik nr 7 do niniejszych owu,

e) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st³uczenia, 
zawieranych na mocy klauzuli umownej stanowi¹cej za³¹cznik 
nr 8 do niniejszych owu,

f ) ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, zawierane 
na mocy klauzuli umownej stanowi¹cej za³¹cznik nr 9 do 
niniejszych owu,

g) ubezpieczenie ochrony prawnej, zawierane na mocy klauzuli 
umownej stanowi¹cej za³¹cznik nr 10 do niniejszych owu,

6. W programie podstawowym umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta 
jeœli obejmuje swym zakresem co najmniej dwa spoœród ubezpieczeñ 
okreœlonych w ust. 5 pkt  1.

7. Do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone, za zgod¹ stron, 
postanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, ¿e ró¿nice miêdzy 
niniejszymi owu, a treœci¹ umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubez-
pieczaj¹cemu na piœmie przed zawarciem umowy.

8. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych 
w niniejszych owu musz¹ byæ, pod rygorem ich niewa¿noœci, sporz¹-
dzone na piœmie w formie aneksu lub za³¹cznika do umowy ubez-
pieczenia.  

9. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia musz¹ byæ, pod rygorem ich 
niewa¿noœci, sporz¹dzone na piœmie w formie aneksu do umowy 
ubezpieczenia. 
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10. Do umowy ubezpieczenia maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy 
prawa polskiego, a w szczególnoœci przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.), Ustawy o dzia³alnoœci ubezpiecze-
niowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z póŸn. zm.),  Ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê 
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 
z póŸn. zm.), Ustawy o ogólnym bezpieczeñstwie produktów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z póŸn. zm.), Ustawy prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 101-j.t. z póŸn. zm.), Ustawy prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr. 156, poz. 1118 – j. t. z póŸn. zm.).

Definicje
§ 2

W rozumieniu niniejszych owu przez poni¿sze okreœlenia, u¿yte w owu,  
klauzulach dodatkowych i umownych lub polisie, innym dokumencie 
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak¿e innych pismach 
i oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia, uwa¿a siê:

1) akcja ratownicza - dzia³ania maj¹ce na celu ratowanie ubezpieczo-
nego mienia, w szczególnoœci dzia³ania stra¿y po¿arnej i policji;

2) akty terroru - nielegalne dzia³ania i akcje organizowane z pobudek 
ideologicznych, religijnych, politycznych lub spo³ecznych, indywidualne, 
lub grupowe, prowadzone przez osoby dzia³aj¹ce samodzielnie lub na 
rzecz b¹dŸ z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rz¹du, skierowane 
przeciwko osobom, obiektom lub spo³eczeñstwu, maj¹ce na celu 
wywarcie wp³ywu na rz¹d, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludnoœci 
i dezorganizacjê ¿ycia publicznego przy u¿yciu przemocy lub groŸby 
u¿ycia przemocy;

3) budowla - obiekt budowlany trwale zwi¹zany z gruntem nie bêd¹cy 
budynkiem, wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, stanowi¹cy ca³oœæ 
techniczn¹ i u¿ytkow¹, wybudowany zgodnie z przepisami prawa;

4) budynek - obiekt budowlany trwale zwi¹zany z gruntem, posiadaj¹cy 
fundament i dach, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród 
budowlanych, wraz z wbudowanymi instalacjami, urz¹dzeniami 
technicznymi oraz zainstalowanymi na sta³e elementami 
wykoñczeniowymi, stanowi¹cy ca³oœæ techniczn¹ i u¿ytkow¹, 
wybudowany zgodnie z przepisami prawa;

5) deszcz nawalny - opad deszczu, potwierdzony przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspó³czynniku natê¿enia 
co najmniej 4 (cztery) wed³ug stosowanej przez IMiGW skali. 
W przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania opinii IMiGW, bierze siê pod 
uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, 
œwiadcz¹ce o dzia³aniu deszczu nawalnego;

6) dozór - ochrona ubezpieczonego mienia przez pracownika ochrony, 
zorganizowana na zasadach s³u¿by wartowniczej, pod warunkiem, ¿e 
strze¿e on danego mienia zadeklarowanego jako mienie znajduj¹ce siê 
poza dozorem oraz posiada okreœlony zakres obowi¹zków;

) dym i sadza - zawiesina cz¹steczek w powietrzu bêd¹ca bezpoœrednim 
skutkiem spalania, która nagle wydoby³a siê ze znajduj¹cych siê w miej-
scu ubezpieczenia urz¹dzeñ, eksploatowanych zgodnie z przezna-
czeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu 
urz¹dzeñ wentylacyjnych i oddymiaj¹cych;

) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia wartoœæ 
wyra¿ona procentowo lub kwotowo, pomniejszaj¹ca odszkodowanie za 
wszystkie szkody wynik³e z jednego zdarzenia. W przypadku szkód, 
których wielkoœæ nie przekracza franszyzy redukcyjnej, Ubezpieczyciel 
jest wolny od obowi¹zku wyp³aty odszkodowania. Nie ma zastosowania 
w szkodach osobowych z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej;

) grad - opad atmosferyczny sk³adaj¹cy siê z bry³ek lodu. Fakt wyst¹pienia 
opadu gradu ustala siê w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku mo¿-
liwoœci uzyskania opinii IMiGW, bierze siê pod uwagê stan faktyczny 
i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, œwiadcz¹ce o dzia³aniu gradu;

) gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne,
11) graffiti - napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia 

bez zgody lub wiedzy Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego;
12) huk ponaddŸwiêkowy - bezpoœrednie dzia³anie fali uderzeniowej 

wywo³anej przez samoloty podczas przekraczania prêdkoœci dŸwiêku;
13) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s, 

wyrz¹dzaj¹cego masowe szkody, potwierdzone przez Instytut Meteoro-
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logii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku mo¿liwoœci 
uzyskania opinii IMiGW, bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar 
szkód w miejscu ubezpieczenia, œwiadcz¹ce o dzia³aniu huraganu;

14) instalacje elektryczne - urz¹dzenia, przewody i linie elektryczne 
(elektroenergetyczne) wchodz¹ce w sk³ad ró¿nych obiektów budow-
lanych;

15) katastrofa budowlana - niezamierzone i gwa³towne zniszczenie 
obiektu budowlanego lub jego czêœci w rozumieniu prawa budowlanego;

16) kradzie¿ z w³amaniem - dokonanie albo usi³owanie zaboru mienia 
z zamkniêtego lokalu, zabezpieczonego w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 
dostêp bez u¿ycia si³y oraz narzêdzi:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczeñ przy u¿yciu si³y i narzêdzi, 

czego dowodami bêd¹ pozostawione œlady w³amania lub 
wywa¿enia, lub otworzeniu zabezpieczeñ oryginalnym kluczem, 
który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem do innego 
lokalu lub w wyniku rabunku (rozboju),

b) albo przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem, 
je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony nie by³ w stanie przy zacho-
waniu nale¿ytej starannoœci tego faktu odkryæ, a sprawca pozostawi³ 
œlady mog¹ce stanowiæ dowód jego ukrycia siê;

17) lawina - gwa³towne zsuwanie siê lub staczanie mas œniegu, lodu, ska³, 
kamieni, b³ota ze zboczy górskich;

18) lokal - przestrzeñ wydzielona w budynku trwa³ymi œcianami, wraz 
z wbudowanymi instalacjami, urz¹dzeniami technicznymi oraz zainsta-
lowanymi na sta³e elementami wykoñczeniowymi, stanowi¹ca ca³oœæ 
techniczn¹ i u¿ytkow¹, sk³adaj¹ca siê z jednego lub wiêkszej liczby 
pomieszczeñ, u¿ytkowana wy³¹cznie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego na podstawie tytu³u prawnego w zwi¹zku z prowadzon¹ 
przez niego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹;

19) maszyny, urz¹dzenia, wyposa¿enie - mienie ruchome, wykorzysty-
wane przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej, ujête w ewidencji œrodków trwa³ych Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego, w tym równie¿ niskocenne sk³adniki maj¹tku;

20) materia³y wybuchowe – substancje chemiczne sta³e lub ciek³e albo 
mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem 
gazu o takiej temperaturze  i ciœnieniu i z tak¹ szybkoœci¹, ¿e mog¹ 
powodowaæ zniszczenia w otaczaj¹cym  œrodowisku, a tak¿e wyroby 
wype³nione materia³em wybuchowym;

21) mienie pracownicze - mienie osobiste pracowników Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego, znajduj¹ce siê za jego zezwoleniem 
w miejscu pracy, tj. odzie¿, obuwie, rowery i wózki inwalidzkie oraz 
w³asne narzêdzia niezbêdne do wykonywania pracy, z wy³¹czeniem 
gotówki, czeków, weksli, kart p³atniczych, dokumentów, bi¿uterii, 
komputerów przenoœnych, telefonów komórkowych, sprzêtu 
fotograficznego, sprzêtu video, wyrobów futrzarskich, 

22) mienie osób trzecich - mienie ruchome stanowi¹ce w³asnoœæ osób 
trzecich, przyjête przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na pod-
stawie pisemnej umowy lub w³aœciwych dowodów przyjêcia, 
potwierdzaj¹cych fakt wydania tego mienia Ubezpieczaj¹cemu/Ubez-
pieczonemu, w celu wykonania us³ugi prania, czyszczenia, naprawy, 
obróbki, przeróbki, sprzeda¿y, przechowania lub innym podobnym celu 
wskazanym przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, zgodnym z umo-
w¹ zawart¹ pomiêdzy Ubezpieczaj¹cym/Ubezpieczonym a osob¹ 
trzeci¹;

23) nak³ady inwestycyjne - wydatki poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego na remonty bie¿¹ce, kapitalne i adaptacyjne, a tak¿e na 
wykoñczenie wnêtrz budynków lub lokali, nie stanowi¹cych jego 
w³asnoœci;

24) napór œniegu :
1) bezpoœrednie dzia³anie ciê¿aru œniegu lub lodu na budynki lub 

budowle,
2) albo przewrócenie siê mienia s¹siedniego na ubezpieczony budynek 

lub budowlê wskutek ciê¿aru œniegu lub lodu, powoduj¹ce szkody 
w ubezpieczonym mieniu;

25) niskocenne sk³adniki maj¹tku - maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie, 
które ze wzglêdu na nisk¹ wartoœæ pocz¹tkow¹ zosta³y jednorazowo 
wliczone do kosztów operacyjnych i nie s¹ ujête w ewidencji œrodków 
trwa³ych Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, stosownie do 
obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie;

26) osuniêcie siê ziemi - nie spowodowany dzia³alnoœci¹ cz³owieka ruch 
ziemi na stokach;

27) powódŸ - zalanie terenu w nastêpstwie podniesienia siê poziomu wody 
w korytach wód p³yn¹cych lub stoj¹cych wskutek nastêpuj¹cych 
naturalnych zjawisk:
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a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) sp³ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub 

falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia siê zatorów lodowych,
e) sztormu i podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze¿nych.
Fakt wyst¹pienia powodzi ustala siê w oparciu o informacje uzyskane 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku 
braku mo¿liwoœci uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW, bierze siê 
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, 
œwiadcz¹ce o wyst¹pieniu powodzi;

28) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ 
bez paleniska i rozprzestrzeni³ siê o w³asnej sile;

29) przepiêcie - napiêcie przekraczaj¹ce wartoœci dopuszczalne okreœlone 
przez producenta dla danej maszyny lub urz¹dzenia, pojawiaj¹ce siê 
wskutek nag³ych zmian napiêcia lub natê¿enia w sieci elektrycznej;

30) rabunek (rozbój) - dokonanie albo usi³owanie zaboru mienia przez 
sprawcê, który w celu jego przyw³aszczenia zastosowa³ wobec 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego pracowników:
a) przemoc fizyczn¹ lub groŸbê jej natychmiastowego u¿ycia
b) albo doprowadzi³ te osoby do stanu nieprzytomnoœci lub 

bezbronnoœci; 
31) sabota¿ - nielegalne dzia³ania i akcje organizowane z pobudek 

ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skiero-
wane przeciwko osobom lub obiektom, maj¹ce na celu wywo³anie 
zak³óceñ w transporcie publicznym lub w pracy firm us³ugowych albo 
produkcyjnych;

32) sieæ elektroniczna - urz¹dzenia wraz z uk³adami po³¹czeñ miêdzy nimi, 
s³u¿¹ce do transmisji wszelkiego rodzaju danych, g³osu, wizji oraz innych 
rodzajów przekazu za pomoc¹ sygna³ów elektronicznych (napiêcia lub 
pr¹du o amplitudzie sta³ej, zmiennej lub nieci¹g³ej);

33) sieæ elektryczna (elektroenergetyczna) - czêœæ systemu 
elektroenergetycznego obejmuj¹ca linie przesy³owe napowietrzne 
i kablowe oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze;

34) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, 
w którym suma ubezpieczenia ustalana jest wed³ug wysokoœci 
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaæ wskutek 
jednego zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia;

35) system ubezpieczenia na sumy sta³e - system ubezpieczenia, 
w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ ca³kowitej 
wartoœci mienia (dla danego przedmiotu ubezpieczenia);

36) szkoda - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
bezpoœrednio wskutek wyst¹pienia co najmniej jednego zdarzenia 
objêtego zakresem ubezpieczenia, wystêpuj¹cego niespodziewanie 
i niezale¿nie od woli Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;

37) œrodki obrotowe - mienie stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego, zaliczane do rzeczowych sk³adników maj¹tku obroto-
wego w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, takie jak: towary, surowce, 
pó³produkty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materia³y 
pomocnicze, opakowania, czêœci zapasowe maszyn i urz¹dzeñ;

38) transport gotówki - przewo¿enie lub przenoszenie gotówki poza 
obrêbem ubezpieczonego lokalu przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego, osoby bêd¹ce pracownikami Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
wyznaczone do wykonania transportu albo inne osoby upowa¿nione do 
wykonywania transportu, najkrótsz¹ drog¹ pomiêdzy siedzib¹ lub 
oddzia³em firmy Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego i bankiem;

39) trzêsienie ziemi - nie wywo³ane dzia³alnoœci¹ cz³owieka zaburzenie 
systemu równowagi we wnêtrzu ziemi, któremu towarzysz¹ wstrz¹sy 
i drgania gruntu;

40) Ubezpieczaj¹cy - podmiot zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia i zobo-
wi¹zany do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej;

41) Ubezpieczony - podmiot, bêd¹cy osob¹ fizyczn¹, prawn¹ lub 
jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami prawa, na rzecz którego Ubezpieczaj¹cy zawar³ umowê 
ubezpieczenia;

42) uderzenie pioruna - bezpoœrednie odprowadzenie ³adunku elektry-
cznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie lub œrodek 
transportu; 

43) uderzenie pojazdu - bezpoœrednie uderzenie pojazdu mechanicznego 
w przedmiot ubezpieczenia. Niniejsza definicja nie obejmuje szkód 
wyrz¹dzonych przez pojazdy bêd¹ce w³asnoœci¹, w posiadaniu, pod 
kontrol¹  lub eksploatowane przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
lub jego pracowników oraz szkód w pojazdach lub ich ³adunkach;
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44) upadek drzewa - nie bêd¹ce nastêpstwem dzia³alnoœci ludzkiej 
przewrócenie siê drzew lub ich czêœci na ubezpieczone mienie,

45) upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe 
l¹dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu 
lataj¹cego, a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego w nim 
³adunku;

46) Uprawniony - podmiot upowa¿niony pisemnie przez Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego do otrzymania odszkodowania;

47) wartoœci pieniê¿ne:
a) czeki (z wyj¹tkiem czeków zakreœlonych, skasowanych lub 

opatrzonych indosem pe³nomocniczym, zawieraj¹cym wzmiankê 
„wartoœæ do inkasa”, „nale¿noœæ do inkasa” lub inn¹ o podobnym 
charakterze), weksle (z wyj¹tkiem weksli opatrzonych indosem 
pe³nomocniczym, zawieraj¹cym wzmiankê „wartoœæ do inkasa” lub 
inn¹ o podobnym charakterze),

b) akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego 
obrotu,

c) znaczki skarbowe, znaczki pocztowe bêd¹ce aktualnie w obiegu, 
bilety komunikacji publicznej,

d) z³oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i per³y, 
a tak¿e platyna i pozosta³e metale z grupy platynowców i wyroby 
z tych metali;

48) wartoœæ: 
a) ksiêgowa brutto (ewidencyjna) - wartoœæ mienia wynikaj¹ca 

z ewidencji ksiêgowej, która zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci 
odpowiada wartoœci pocz¹tkowej mienia, z uwzglêdnieniem 
kolejnych przeszacowañ,

b) odtworzeniowa (nowa) - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom przy-
wrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.:
aa) w przypadku budynku lub budowli - wartoœæ odpowiadaj¹ca 

kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, 
z uwzglêdnieniem dotychczasowych wymiarów, materia³ów, 
technologii, konstrukcji i standardu wykoñczenia, 

bb) w przypadku maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia - wartoœæ 
odpowiadaj¹ca cenie nabycia, kosztom naprawy lub 
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu 
lub mocy oraz o tych samych parametrach, powiêkszona
o koszty (je¿eli wystêpuj¹) zwyk³ego transportu i monta¿u,

c) rzeczywista - wartoœæ odtworzeniowa (nowa) pomniejszona 
o zu¿ycie techniczne;

49) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym 
wyzwoleniem siê gazów, py³ów lub pary, wywo³anym ich w³aœciwoœci¹ 
rozprzestrzeniania siê. W odniesieniu do naczyñ ciœnieniowych i innych 
tego rodzaju zbiorników, zdarzenie mo¿na uznaæ za wybuch tylko wów-
czas, gdy œciany tych naczyñ i zbiorników uleg³y rozdarciu w takich roz-
miarach, i¿ wskutek ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy nast¹pi³o nag³e 
wyrównanie ciœnieñ. Za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ 
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego ciœnieniem 
zewnêtrznym;

50) zalanie - szkoda powsta³a bezpoœrednio wskutek:
a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania siê wody, pary 

wodnej lub p³ynów z instalacji i urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej, 
kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej na skutek awarii tych 
instalacji lub urz¹dzeñ,

b) cofniêcia siê wody lub œcieków z urz¹dzeñ publicznej sieci kanali-
lizacyjnej,

c) nieumyœlnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów 
w urz¹dzeniach sieci okreœlonych w ppkt a),

d) samoczynnego uruchomienia siê automatycznych instalacji gaœni-
czych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wy³¹czeniem 
przypadków bêd¹cych nastêpstwem po¿aru, prób, naprawy, 
przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku;

e) zalania wod¹ pochodz¹c¹ z opadów atmosferycznych w postaci 
deszczu, topniej¹cego œniegu b¹dŸ gradu,

51) zapadanie siê ziemi - obni¿enie terenu z powodu zawalenia siê 
naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;

52) zdarzenie - niezale¿ne od woli Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego zda-
rzenie przysz³e i niepewne o charakterze nag³ym i niespodziewanym, 
powoduj¹ce szkodê w ubezpieczonym mieniu, zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia;

53) zu¿ycie techniczne - trwa³e zmiany fizykochemiczne zachodz¹ce 
w trakcie eksploatacji, wskutek których zmniejsza siê zdolnoœæ mienia 
do spe³nienia okreœlonych funkcji.
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Zwrot kosztów
§ 3

W przypadku zajœcia zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia okreœlonym 
w umowie ubezpieczenia, w granicach sum ubezpieczenia/gwarancyjnych 
okreœlonych dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia/ubezpieczeñ, 
Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu faktycznie po-
niesione i udokumentowane koszty wynik³e z zastosowania dostêpnych mu 
œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie¿enia 
szkodzie w mieniu bezpoœrednio zagro¿onym lub zmniejszenia rozmiarów 
szkody, jeœli zastosowanie tych œrodków by³o celowe, chocia¿by okaza³o siê 
bezskuteczne, z zastrze¿eniem zapisów § 16.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci  
§ 4

1. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w zwi¹zku z tym Ubezpieczyciel 
nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek:
1) winy umyœlnej (umyœlnego dzia³ania lub zaniechania) albo ra¿¹cego 

niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego chyba, ¿e wyp³ata odszkodowania 
odpowiada wzglêdom s³usznoœci, winy umyœlnej osoby, z któr¹ 
Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
z zastrze¿eniem § 35 ust.2 niniejszych owu,

2) zajêcia, konfiskaty, zaw³aszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, 
zniszczenia, które nast¹pi³y na mocy aktu prawnego, niezale¿nie od 
jego formy, wydanego przez prawomocne w³adze,

3) strajków i niepokojów spo³ecznych,
4) dzia³añ wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, 

sabota¿u a tak¿e aktów terroru,
5) dzia³ania promieniowania jonizacyjnego lub ska¿enia radioaktyw-

nego, bez wzglêdu na Ÿród³o jego pochodzenia, a w szczególnoœci 
pochodz¹cego z paliwa j¹drowego lub jakichkolwiek odpadów 
promieniotwórczych powsta³ych w wyniku reakcji rozpadu albo 
syntezy j¹drowej,

6) ska¿enia lub zanieczyszczenia œrodowiska lub ubezpieczonego 
mienia odpadami przemys³owymi albo zanieczyszczeniami 
emitowanymi do otoczenia.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za szkody:
1) górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (ustawa 

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 04.02.1994 r., Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947 – j.t. z póŸn. zm.),

2) objête systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych,
3) powsta³e w wyniku wadliwej eksploatacji mienia bêd¹cego w posia-

daniu Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego zlokalizowanego w miej-
scu ubezpieczenia, niezale¿nie od tego czy mienie to by³o 
przedmiotem ubezpieczenia, polegaj¹cej przede wszystkim na:
a) nieprzestrzeganiu przepisów prawa powszechnie j¹-

cego,
b) regulaminów, instrukcji przeciwpo¿arowych,
c) zaleceñ producenta, których obowi¹zek wydania wynika 

z przepisów prawa.
 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna i warunki jej zmiany
§ 5

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej ustalana jest na wniosek 
Ubezpieczaj¹cego odrêbnie dla ka¿dego zawieranego na mocy niniej-
szych owu ubezpieczenia, zgodnie z odpowiednimi  postanowieniami 
poszczególnych ubezpieczeñ.

2. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna, okreœlona w umowie ubezpieczenia 
(polisie), stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za 
wszystkie zdarzenia powsta³e w okresie ubezpieczenia.

3. Do umowy ubezpieczenia mog¹ zostaæ wprowadzone odrêbne 
podlimity, dotycz¹ce ograniczenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela 
na jedno zdarzenie lub ryzyko dodatkowe - klauzule dodatkowe 
wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu, a w przypadku 
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej - podlimity sumy gwaran-
cyjnej na okreœlone ryzyko dodatkowe, zawarte w klauzulach 
dodatkowych, wymienionych w za³¹czniku  nr 2 do niniejszych owu.

4. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna lub jej podlimit pomniejszana jest 
o kwotê wyp³aconego odszkodowania, a¿ do jej ca³kowitego wyczer-
pania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej), z zastrze-
¿eniem postanowieñ ust. 5.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, suma 
ubezpieczenia/gwarancyjna lub jej podlimit mog¹ zostaæ uzupe³nione 
do pierwotnej wysokoœci lub podwy¿szone w okresie ubezpieczenia. 
Uzupe³niona lub podwy¿szona suma ubezpieczenia/gwarancyjna lub 
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jej podlimit, stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela 
od dnia nastêpnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpie-
czyciela i op³aceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego, 
chyba ¿e postanowienia szczególne stanowi¹ inaczej.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 6

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na podstawie pisemnego wniosku 
Ubezpieczaj¹cego.

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce 
dane:

1) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczaj¹cego, 
2) imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) Ubezpieczonego, (dotyczy 

przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek),
3) okreœlenie rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, 
4) lokalizacja lub lokalizacje ubezpieczonego mienia (miejsca 

ubezpieczenia),
5) obrót z prowadzonej dzia³alnoœci osi¹gniêty w ostatnim roku 

podatkowym bezpoœrednio poprzedzaj¹cym rok, w którym zostaje 
zawierana umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przy-
padku rozpoczêcia dzia³alnoœci),

6) przedmiot ubezpieczenia,
7) sumê ubezpieczenia lub sumê gwarancyjn¹ (na wszystkie zdarzenia, 

na jedno zdarzenie oraz wysokoœæ podlimitu sumy ubezpieczenia/ 
gwarancyjnej na ryzyka dodatkowe), a w przypadku ubezpieczenia 
gotówki w transporcie równie¿ maksymaln¹ wartoœæ gotówki na 
jednym œrodku transportu,

8) zakres ubezpieczenia,
9) okres ubezpieczenia,

10) opis posiadanych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych lub przeciwkra-
dzie¿owych oraz ich stan techniczny,

11) opis bezpoœredniego otoczenia miejsca ubezpieczenia (w tym 
zagro¿eñ naturalnych),

12) informacjê na temat szkodowoœci za ostatnie 3 lata (iloœæ, rodzaj 
i wielkoœæ szkód, z rozbiciem na poszczególne lata),

13) propozycjê ustaleñ dodatkowych lub odmiennych od postanowieñ 
niniejszych owu, o ile Ubezpieczaj¹cy chce je wprowadziæ do 
umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania dodatkowych informacji, maj¹cych wp³yw na ocenê ryzyka 
ubezpieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczaj¹cego na piœmie.

4. Je¿eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreœlonych w ust. 2 lub 3 
albo zosta³ sporz¹dzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest na wezwanie Ubezpie-
czyciela odpowiednio go uzupe³niæ, wzglêdnie sporz¹dziæ nowy wniosek, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela w tej 
sprawie. Niedotrzymanie powy¿szego terminu powoduje, ¿e umowa 
ubezpieczenia nie zostaje zawarta.

5. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres dwunastu miesiêcy, chyba ¿e 
strony umówi³y siê inaczej.

6. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ przed³u¿ona na nastêpny 12 
miesiêczny okres ubezpieczenia na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu 
jej przed³u¿enia i zostaje potwierdzona w sposób, o którym mowa w ust. 
8 niniejszego paragrafu.

7. Okres ubezpieczenia okreœla siê w umowie ubezpieczenia.
8. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumen-

tem ubezpieczenia (polis¹).

Pocz¹tek i koniec odpowiedzialnoœci
§ 7

1. W umowie ubezpieczenia okreœla siê datê pocz¹tkow¹ i koñcow¹ okresu 
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u zawartej umowy ubezpie-
czenia rozpoczyna siê od dnia wskazanego w umowie jako pocz¹tek 
okresu ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie 
wczeœniej ni¿ od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty 
sk³adki, chyba ¿e umówiono siê inaczej.

3. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ustaje z dniem:
1) up³ywu okresu ubezpieczenia,
2) odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczyciela od umowy 

ubezpieczenia, 
3) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia  o któ-

rym mowa w § 8 ust. 2 i 3,
4) bezskutecznego up³ywu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia 
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dorêczenia) wyznaczonego w wezwaniu skierowanym przez Ubez-
pieczyciela do Ubezpieczaj¹cego w przypadku nieop³acenia kolejnej 
raty sk³adki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia,

5) wyczerpania sumy ubezpieczenia lub jej podlimitu, wskutek wyp³a-
cenia odszkodowania lub odszkodowañ, o ³¹cznej wysokoœci równej 
sumie ubezpieczenia lub jej podlimitowi,

6) w przypadku ubezpieczenia OC - wyczerpania sumy gwarancyjnej lub 
jej podlimitu na ryzyko dodatkowe wskutek wyp³acenia odszko-
dowania lub odszkodowañ, o ³¹cznej wysokoœci równej sumie 
gwarancyjnej lub jej podlimitowi na ryzyko dodatkowe w czêœci 
dotycz¹cej ww. ryzyka, 

7) w przypadku ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków - 
wobec Ubezpieczonego z dniem zgonu Ubezpieczonego,

8) przejœcia prawa w³asnoœci ubezpieczonego mienia na inn¹ osobê, 
je¿eli prawa z umowy ubezpieczenia nie zosta³y przeniesione na 
nabywcê tego mienia,

9) zakoñczenia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego  lub przejêcia 
przez inny podmiot dzia³alnoœci gospodarczej lub mienia, z którym 
wi¹¿e siê udzielona ochrona ubezpieczeniowa (dotyczy ubezpie-
czenia odpowiedzialnoœci cywilnej).

4. Wznowienie odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela z tytu³u zawartej 
umowy ubezpieczenia mo¿e nast¹piæ nastêpnego dnia po zap³acie 
dodatkowej sk³adki za doubezpieczenie, w przypadku gdy odpowie-
dzialnoœæ Ubezpieczyciela usta³a wskutek wyczerpania sumy ubezpie-
czenia/gwarancyjnej lub jej podlimitów. Wznowienie odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia wymaga 
pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela, nie póŸniej ni¿ w ter-
minie 7 dni od dnia zap³aty dodatkowej sk³adki.

Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia
§ 8

1. Je¿eli umowê ubezpieczenia zawarto na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy, 
Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ w terminie 
7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ 
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ 
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której 
zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego 
okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania druga strona 
mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natych-
miastowym.

3. Je¿eli Ubezpieczyciel ponosi³ odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie 
zosta³a zap³acona przez Ubezpieczaj¹cego w terminie, Ubezpieczyciel  
mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ 
zap³aty sk³adki za okres przez który ponosi³ odpowiedzialnoœæ. W przy-
padku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona 
z koñcem okresu, za który przypada³a nie zap³acona sk³adka.

4. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia 
mog¹ byæ przeniesione na nabywcê przedmiotu ubezpieczenia. 
Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ubezpieczyciela. Je¿eli prawa 
z umowy ubezpieczenia nie zosta³y przeniesione na nabywcê przed-
miotu ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa z chwil¹ przejœcia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê.

5. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego up³ywu terminu, 
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 niniejszych owu.

Sk³adka ubezpieczeniowa
§ 9

1. Wysokoœæ nale¿nej sk³adki ubezpieczeniowej okreœlona jest w umowie 
ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej uzale¿niona jest od 
czynników oceny ryzyka, a w szczególnoœci:
1) przedmiotu ubezpieczenia,
2) zadeklarowanych przez Ubezpieczaj¹cego wysokoœci sum ubezpie-

czenia/gwarancyjnych lub ich podlimitów,
3) systemu ubezpieczenia,
4) rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej,
5) zakresu ubezpieczenia,
6) okresu ubezpieczenia,
7) miejsca u¿ytkowania przedmiotów ubezpieczenia,
8) sposobu zabezpieczenia mienia,
9) informacji o szkodowoœci.
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3. Ponadto w ustaleniu wysokoœci podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej 
uwzglêdnia siê koszty zwi¹zane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej 
wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Podstawow¹ sk³adkê ubezpieczeniow¹ oblicza siê mno¿¹c okreœlon¹ we 
wniosku ubezpieczeniowym sumê ubezpieczenia/gwarancyjn¹ przez 
w³aœciw¹ dla danego ryzyka stawkê taryfow¹ okreœlon¹ w procentach 
(%), uzale¿nion¹ od czynników okreœlonych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

5. Wysokoœæ podstawowej sk³adki ubezpieczeniowej obliczana jest wed³ug 
taryfy obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpie-
czenia.

6. Je¿eli taryfa sk³adek nie uwzglêdnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas 
wysokoœæ sk³adki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywi-
dualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel mo¿e zastosowaæ zwy¿ki i/lub zni¿ki podstawowej sk³adki 
ubezpieczeniowej. 

8. Wysokoœæ ostatecznej sk³adki ubezpieczeniowej oblicza siê stosuj¹c 
zwy¿ki i zni¿ki w sk³adce podstawowej.

9. Ubezpieczyciel mo¿e zastosowaæ zwy¿ki sk³adki w szczególnoœci z tytu³u:
1) zniesienia  okreœlonej  w  taryfie  franszyzy  redukcyjnej/udzia³u  w³asnego,
2) rozszerzenia  zakresu  ubezpieczenia,
3) roz³o¿enia  p³atnoœci  sk³adki  na  raty.

10. Ubezpieczyciel mo¿e zastosowaæ zni¿ki sk³adki w szczególnoœci z tytu³u:
1) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia wy¿szej ni¿ okreœlona 

w taryfie franszyzy redukcyjnej/udzia³u w³asnego,
2) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

11. Sk³adka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia, na wniosek 
Ubezpieczaj¹cego, mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty. 

12. Wysokoœæ sk³adki lub rat sk³adki z tytu³u udzielonej przez Ubezpieczyciela 
ochrony ubezpieczeniowej, jak równie¿ terminy p³atnoœci okreœlone s¹ 
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

13. Sk³adka za ubezpieczenie powinna byæ zap³acona w dniu zawarcia 
umowy, chyba ¿e strony umowy ustali³y w umowie ubezpieczenia 
(polisie) póŸniejszy termin p³atnoœci. W przypadku p³atnoœci ratalnej, 
pierwsza rata sk³adki jest p³atna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, 
natomiast kolejne raty sk³adki ubezpieczeniowej p³atne s¹ w terminach 
p³atnoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia (polisie).

14. W przypadku, gdy sk³adka lub rata sk³adki za ubezpieczenie p³atna jest 
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieñ 
op³acenia sk³adki lub raty sk³adki uwa¿a siê datê wp³ywu œrodków 
pieniê¿nych na w³aœciwy rachunek Ubezpieczyciela.

15. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
umowy przez któr¹kolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi nale¿y siê sk³adka 
za okres, przez który udziela³ ochrony ubezpieczeniowej.

16. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia przed up³ywem okresu, 
na który zosta³a zawarta Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za 
okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Prawa i obowi¹zki stron
§ 10

1. Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do zachowania nale¿ytej starannoœci 
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczaj¹cemu wszelkie informacje niez-
bêdne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w przypadku 
powstania szkody zobowi¹zany jest do terminowej jej likwidacji.

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowi¹zek 
dorêczyæ Ubezpieczaj¹cemu tekst owu. Na ¿¹danie Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy 
oraz owu w zakresie w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpie-
czonego.

4. Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia przys³uguje prawo sk³adania skarg i za¿aleñ do Zarz¹du 
Ubezpieczyciela za poœrednictwem Oddzia³u lub Przedstawicielstwa 
Ubezpieczyciela, w którym zawarto lub w imieniu którego zawarto 
umowê ubezpieczenia. Skargi i za¿alenia s¹ rozpatrywane niezw³ocznie 
po ich przes³aniu drog¹ pisemn¹ do Zarz¹du Ubezpieczyciela. 

5. Ubezpieczyciel ma obowi¹zek udostêpniæ Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpie-
czonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje 
i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela lub wysokoœci odszkodowania. Ww. osoby mog¹ ¿¹daæ 
pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostêpnionych 
informacji, a tak¿e sporz¹dzania na swój koszt kserokopii dokumentów 
i potwierdzania ich zgodnoœci z orygina³em przez Ubezpieczyciela. 

6. Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony maj¹ prawo wgl¹du do 

akt szkodowych w jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela lub  
uzgodnionej z Ubezpieczycielem i sporz¹dzania na swój koszt odpisów 
lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Op³ata za wydanie 
odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik dostêpny 
w jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego zwi¹zanych z zawart¹ umow¹ ubez-
pieczenia oraz sporz¹dzania z nich kopii w zakresie niezbêdnym do usta-
lenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela oraz wysokoœci odszkodowania.

8. Ubezpieczyciel mo¿e na³o¿yæ na Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
dodatkowe obowi¹zki dotycz¹ce zabezpieczenia ubezpieczonych 
przedmiotów.

9. Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do udostêpnienia Ubezpieczaj¹cemu/ 
Ubezpieczonemu tabel i norm zu¿ycia technicznego dotycz¹cych umowy 
ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych owu we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela, w taki sposób, aby 
Ubezpieczaj¹cy móg³ zapoznaæ siê z nimi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego tekst 
tabel i norm zuzycia technicznego Ubezpieczyciela dostarczany jest 
Ubezpieczaj¹cemu / Ubezpieczonemu pod wskazany adres.

§ 11
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany 

jest podaæ do wiadomoœci Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie 
okolicznoœci, o które Ubezpieczyciel zapytywa³ w formularzu wniosku 
albo przed zawarciem umowy w innych pismach.

2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany 
jest zg³aszaæ pisemnie Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoœci 
wymienionych w ust. 1, niezw³ocznie po powziêciu o nich wiadomoœci.

3. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy nie poda³ do wiadomoœci Ubezpieczyciela 
znanych sobie okolicznoœci, o których mowa w ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel 
nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki tych okolicznoœci. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy 
rachunek, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do powiadomienia w formie 
pisemnej Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania obowi¹-
zków wynikaj¹cych dla Ubezpieczonego z niniejszych owu. 

5. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest:
1) zap³aciæ sk³adkê ubezpieczeniow¹ lub jej raty w ustalonym terminie,
2) podejmowaæ œrodki ostro¿noœci i zastosowaæ siê do zaleceñ 

Ubezpieczyciela, które zosta³y uzgodnione w umowie ubezpieczenia 
jak równie¿ wynikaj¹ce z lustracji przeprowadzonej w trybie 
okreœlonym w umowie ubezpieczenia w celu zapobie¿enia 
powstaniu szkody,

3) podejmowaæ stosowne dzia³ania zapobiegawcze oraz uzasadnione 
œrodki ostro¿noœci w celu zapobie¿enia powstaniu szkody,

4) przestrzegaæ odpowiednio do zakresu i przedmiotu ubezpieczenia 
okreœlonego w umowie ubezpieczenia powszechnie obowi¹ 
zuj¹cych przepisów maj¹cych na celu zapobieganie powstaniu 
szkody, a w szczególnoœci przepisów prawa budowlanego, Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy, przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej, 
odgromowej, o ochronie œrodowiska, o budowie i eksploatacji 
urz¹dzeñ technicznych oraz o wykonywaniu dozoru technicznego 
nad tymi urz¹dzeniami, jak równie¿ zaleceñ producenta lub 
dostawcy w zakresie monta¿u, zabezpieczeñ, warunków eksploatacji 
i sposobu u¿ytkowania ubezpieczonych przedmiotów oraz utrzy-
mania ich w dobrym stanie, a tak¿e stosowaæ siê do wymogów 
zawartych w umowie ubezpieczenia lub powsta³ych w zwi¹zku 
z wykonywaniem umowy ubezpieczenia,

5) stosowaæ siê do wszelkich  przepisów prawnych, norm, zaleceñ,  
wymogów  oraz decyzji organów administracji pañstwowej i samo-
rz¹dowej dotycz¹cych bezpieczeñstwa prowadzonej dzia³alnoœci,

6) dbaæ o konserwacjê przewodów i urz¹dzeñ doprowadzaj¹cych 
i odprowadzaj¹cych wodê, parê wodn¹ i inne ciecze oraz 
zastosowaæ w terminie odpowiednie œrodki ochronne w celu 
zabezpieczenia przed mrozem w³aœciwych przewodów i urz¹dzeñ,

7) zapewniæ prawid³owe zabezpieczenie, utrzymanie, konserwacjê 
i eksploatacjê przedmiotu ubezpieczenia,

8) przestrzegaæ uzgodnionych z Ubezpieczycielem zaleceñ 
dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które by³y warunkiem 
zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia, a w szczególnoœci 
usun¹æ zagro¿enia, zw³aszcza bêd¹ce przyczyn¹ powsta³ej w okresie 
wczeœniejszym szkody. Uzgodnione zalecenia dodatkowe okreœlane 
s¹ w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie),
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9) prowadziæ ewidencjê ubezpieczonego mienia zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, w sposób umo¿liwiaj¹cy, w przypadku 
powstania szkody, bezsporne ustalenie wartoœci ubezpieczonego 
mienia oraz w skuteczny sposób zabezpieczyæ dokumenty i dowody 
dotycz¹ce ewidencji ubezpieczonego mienia przed zniszczeniem, 
zaginiêciem lub kradzie¿¹,

10) utrzymywaæ we w³asnym zakresie i na w³asny koszt zajmowane 
i wykorzystywane pomieszczenia (lokale), ubezpieczone budynki, 
budowle, maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie wraz z ich zabez-
pieczeniami w nale¿ytym stanie technicznym,

11) przestrzegaæ obowi¹zków okreœlonych w niniejszych owu b¹dŸ 
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie).

6. Wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek 
u¿ytkowaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie technicznym oraz 
poddawaæ konserwacji i kontroli co najmniej raz w roku, o ile 
obowi¹zuj¹ce przepisy lub zalecenia producenta nie stanowi¹ inaczej.

7. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest umo¿liwiæ przedstawicielowi 
Ubezpieczyciela dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia i w trakcie jej trwania, a w tym celu 
u³atwiæ mu dostêp do przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczaj¹cy jest 
zobowi¹zany udostêpniæ przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokumenty 
zwi¹zane z zakupem i eksploatacj¹ przedmiotów ubezpieczenia, a w 
szczególnoœci dokumentacjê techniczno-ruchow¹, protoko³y remontów, 
przegl¹dów konserwacyjnych i badañ, protoko³y pomiarów i prób 
eksploatacyjnych.

§ 12
1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 

zobowi¹zany jest:
1) u¿yæ wszelkich dostêpnych mu œrodków w celu ratowania 

przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie w mieniu 
bezpoœrednio zagro¿onym lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Je¿eli 
Ubezpieczaj¹cy umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie 
wykona obowi¹zków okreœlonych w niniejszym postanowieniu 
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e 
z tego powodu;

2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, ¿e pope³niono przestêpstwo, 
niezw³ocznie powiadomiæ o szkodzie najbli¿sz¹ terytorialnie 
jednostkê policji;

3) niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie póŸniej 
ni¿ w ci¹gu 7 dni, zawiadomiæ na piœmie o jej wyst¹pieniu 
Ubezpieczyciela (najlepiej jednostkê organizacyjn¹ Ubezpieczyciela, 
w której zawarto umowê ubezpieczenia). Zawiadomienie o szkodzie 
powinno zawieraæ w szczególnoœci: informacjê o terminie zdarzenia, 
okolicznoœciach i miejscu powstania szkody, o przyczynie i roz-
miarach szkody, numer polisy i dane Ubezpieczaj¹cego, rodzaj, 
przedmiot i szacunkow¹ wysokoœæ szkody. W razie naruszenia z winy 
umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obowi¹zków okreœlonych 
w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel mo¿e odpowiednio 
zmniejszyæ odszkodowanie/œwiadczenie, jeœli naruszenie to przyczy-
ni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o Ubezpieczycielowi 
ustalenie okolicznoœci i skutków zdarzenia;

4) w przypadku transportu wyspecjalizowanego (obcego) - za¿¹daæ od 
przewoŸnika lub spedytora sporz¹dzenia protoko³u o stanie przesy³ki, 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa przewozowego oraz 
wzi¹æ udzia³ w jego sporz¹dzeniu, a w razie odmowy sporz¹dzenia 
takiego protoko³u przez przewoŸnika lub spedytora – sporz¹dziæ 
komisyjny protokó³ szkody uwzglêdniaj¹cy wszystkie istotne dla 
sprawy okolicznoœci i dowody;

5) umo¿liwiæ Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoœci niezbêdnych do 
ustalenia okolicznoœci i wysokoœci szkody, zasadnoœci i wysokoœci 
roszczenia, udzieliæ wszelkiej niezbêdnej pomocy, jak równie¿ 
udzieliæ Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych 
wyjaœnieñ i informacji oraz przedstawiæ dowody i dokumenty, jakie 
odpowiednio do stanu rzeczy s¹ wymagane (w tym udostêpniæ 
pe³n¹ dokumentacjê ksiêgow¹ ubezpieczonego mienia);

6) sporz¹dziæ na podstawie posiadanych dokumentów, szczegó³owy 
rachunek strat oraz dostarczyæ go Ubezpieczycielowi, o ile jest to 
mo¿liwe w terminie 14 dni od daty zg³oszenia szkody;

7) kieruj¹c siê zasad¹ starannoœci ogólnej wymaganej w stosunkach 
dotycz¹cych przedmiotów ubezpieczenia w miarê mo¿liwoœci 
zachowaæ wszystkie uszkodzone czêœci i udostêpniæ je 
przedstawicielowi lub rzeczoznawcy Ubezpieczyciela w celu 
przeprowadzenia oglêdzin,
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8) udzieliæ pe³nomocnictw niezbêdnych do prowadzenia spraw 
odszkodowawczych, w tym pe³nomocnictwa procesowego 
wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu, je¿eli Poszkodowany 
wyst¹pi³ przeciw Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu na drogê 
sadow¹ (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej).

2. Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e zmieniaæ bez zezwolenia Ubezpieczyciela 
zastanego w miejscu szkody stanu faktycznego, z zastrze¿eniem 
postanowieñ ust. 3, do czasu przybycia Ubezpieczyciela i przepro-
wadzenia oglêdzin, chyba ¿e zmiana jest niezbêdna w celu 
zabezpieczenia mienia pozosta³ego po szkodzie lub w celu zmniejszenia 
szkody. Nie dotyczy to sytuacji, w której Ubezpieczyciel nie podj¹³ 
czynnoœci likwidacyjnych w terminie 7 dni od daty powiadomienia 
o powstaniu szkody.

3. Ubezpieczaj¹cy mo¿e przyst¹piæ do usuwania skutków szkody pod 
warunkiem, ¿e Ubezpieczyciel wyrazi na takie dzia³ania pisemn¹ zgodê. 
We wszystkich innych przypadkach Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest 
umo¿liwiæ przedstawicielowi Ubezpieczyciela wykonanie szczegó-
³owych oglêdzin miejsca szkody i przedmiotów objêtych szkod¹ przed 
przyst¹pieniem do ich odbudowy, remontu lub naprawy.

4. Z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 i 3, Ubezpieczaj¹cy powinien podj¹æ 
bez nieuzasadnionej zw³oki dzia³ania w celu naprawy zniszczonych 
zabezpieczeñ b¹dŸ odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego, 
zniszczonego lub utraconego mienia.

5. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest 
dostarczyæ postanowienie o umorzeniu dochodzenia wszczêtego 
w sprawie zg³oszonej szkody, b¹dŸ odpis prawomocnego wyroku 
s¹dowego, o ile dokumenty te s¹ w jego posiadaniu.

6. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest dostarczyæ Ubezpie-
czycielowi wyroki i postanowienia wydane w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 8, w takim terminie, aby istnia³a mo¿liwoœæ wniesienia 
œrodka odwo³awczego, o ile dokumenty te s¹ w jego posiadaniu. 

7. Je¿eli przeciwko Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu zosta³o wszczête 
postêpowanie karne albo je¿eli Poszkodowany wyst¹pi³ z roszczeniem 
o odszkodowanie na drogê s¹dow¹, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 
zobowi¹zany jest niezw³ocznie zawiadomiæ o tym Ubezpieczyciela, 
chocia¿by zg³osi³ ju¿ Ubezpieczycielowi  fakt zaistnienia szkody.

8. Przyjêcie na siebie odpowiedzialnoœci za szkodê lub zaspokojenie 
roszczeñ osób trzecich przez  Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, bez 
pisemnej zgody Ubezpieczyciela nie rodzi skutków dla Ubezpie-
czyciela.  

9. Je¿eli zdarzenie, w wyniku którego powsta³a szkoda, jest objête ochron¹ 
gwarancyjn¹ równie¿ na podstawie umowy zawartej z innym Zak³adem 
Ubezpieczeñ, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do natychmiastowego 
pisemnego poinformowania tego Zak³adu Ubezpieczeñ o powstaniu 
szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomoœci oraz do 
zawiadomienia Ubezpieczyciela o przekazaniu takiej informacji 
(dostarczenie kopii pisma).

10. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia 
roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za 
szkodê.

§ 13
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy 
wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie. W razie ra¿¹cego niedbalstwa odszkodowanie siê 
nie nale¿y, chyba ¿e wyp³ata odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowie-
dzialnoœci za szkody wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ 
Ubezpieczaj¹cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zg³oszenie szkody.
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania

§ 14
1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 

mo¿e z³o¿yæ w ka¿dej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela. 
2. Do zg³oszenia szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest 

do³¹czyæ poni¿sze podstawowe dokumenty oraz dokumenty wskazane 
w stosownych postanowieniach specjalnych niniejszych owu:
1) kopiê zg³oszenia zdarzenia policji, stra¿y po¿arnej i innym 

podmiotom, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa lub 
postanowieniami owu nale¿a³o powiadomiæ (w tym za³¹czyæ 
informacjê o wszczêciu lub umorzeniu dochodzenia) o ile znajduj¹ 
siê w jego posiadaniu,

2) informacjê, czy uszkodzone mienie nadaje siê do dalszego 
wykorzystania/u¿ytkowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego,
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3) kopie dokumentów ksiêgowych (w tym wyci¹g z ewidencji 
œrodków trwa³ych, umowy sprzeda¿y, faktury zakupu, dokumenty 
odprawy celnej itp.), które dotycz¹ przedmiotów ubezpieczenia 
objêtych szkod¹,

4) oferty zak³adów naprawczych z okreœleniem przewidywanego 
kosztu naprawy uszkodzonego mienia, je¿eli Ubezpieczaj¹cy/ 
Ubezpieczony takimi ofertami dysponuje,

5) kopie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu lub innych umów lub 
tytu³ów prawnych, na podstawie których przedmioty ubezpie-
czenia objête szkod¹ s¹ u¿ytkowane,

6) kopie umowy wykonania us³ugi (np. prania, czyszczenia, naprawy, 
obróbki, przeróbki, sprzeda¿y, przechowania) oraz dowodów 
przyjêcia, potwierdzaj¹cych fakt wydania tego mienia Ubezpie-
czaj¹cemu/Ubezpieczonemu w przypadku, gdy szkod¹ objête jest 
mienie osób trzecich,

7) wewnêtrzne przepisy i instrukcje Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego oraz instrukcje obs³ugi i zalecenia producenta dotycz¹ce 
eksploatacji, zabezpieczenia i konserwacji ubezpieczonego mienia 
dotkniêtego szkod¹,

8) rachunek wysokoœci strat wraz z podaniem na podstawie jakich 
dokumentów zosta³ on wykonany (nale¿y za³¹czyæ kopie tych 
dokumentów) oraz szczegó³owym opisem uszkodzonego, 
zniszczonego lub utraconego mienia (w tym: nazwê, rodzaj, typ, 
model, numer fabryczny, numer inwentarzowy, przeznaczenie, rok 
produkcji/zakupu i inne parametry techniczne charakteryzuj¹ce 
przedmiot  ubezpieczenia),

9) rachunek kosztów ratowania ubezpieczonego mienia, kosztów 
usuniêcia pozosta³oœci po szkodzie lub innych poniesionych 
kosztów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹,

0) szczegó³owy opis zdarzenia,
11) dane œwiadków zdarzenia, o ile s¹ w jego posiadaniu,
12) pisemne roszczenie Poszkodowanego/Uprawnionego, o ile zosta³o 

z³o¿one (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej),
13) opis okolicznoœci i przebiegu zdarzenia sporz¹dzony przez 

Poszkodowanego, o ile wyst¹pi³ on z roszczeniem, o którym mowa 
w pkt 12,

14) stanowisko Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego co do zaistnienia 
jego odpowiedzialnoœci za powsta³¹ szkodê,

15) w przypadku szkody osobowej – dokumentacjê medyczn¹, o ile 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony j¹ posiada, a w przypadku szkody 
rzeczowej – dokumenty potwierdzaj¹ce fakt zakupu mienia 
nowego o takich samych lub podobnych parametrach (rachunek, 
faktura), kosztorys naprawy mienia (dotyczy ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoœci cywilnej).

3. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ zmieniony w zawia-
domieniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ 
ubezpieczeniow¹, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpie-
czonego, je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi z tym zawia-
domieniem oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci 
odszkodowania, a tak¿e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem 
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie 
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubez-
pieczyciela lub wysokoœci odszkodowania, je¿eli jest to niezbêdne do 
dalszego prowadzenia postêpowania.

5. W przypadku powziêcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji 
maj¹cych zwi¹zek z ustaleniem zasadnoœci zg³aszanych roszczeñ lub 
wysokoœci odszkodowania, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty 
powziêcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹ 
informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe dokumenty s¹ potrzebne do 
ustalenia odszkodowania.

§ 15
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed³o¿onych przez 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego rachunków/faktur, kosztorysów 
i innych dokumentów zwi¹zanych z ustaleniem rozmiaru szko- 
dy i wysokoœci odszkodowania. Weryfikacja rachunków/faktur, 
kosztorysów i innych dokumentów zwi¹zanych z ustaleniem rozmiaru 
szkody i wysokoœci odszkodowania nastêpuje w oparciu o cenniki 
SEKOCENBUD.

2. Postêpowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i rozmiaru 
szkody przeprowadza Ubezpieczyciel przy wspó³udziale Ubezpieczaj¹-
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cego lub osób przez niego upowa¿nionych. Koszty zwi¹zane z ustaleniem 
przyczyny powstania i rozmiaru szkody ka¿da ze stron ponosi we w³asnym 
zakresie.

3. W celu ustalenia przyczyny powstania i rozmiaru szkody oraz wysokoœci 
odszkodowania, ka¿da ze stron mo¿e na w³asny koszt powo³aæ 
rzeczoznawcê lub lekarza orzecznika. 

4. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczyæ na w³asny koszt niezale¿nego 
rzeczoznawcê lub lekarza orzecznika w celu udzielenia Ubezpiecza-
j¹cemu/Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotycz¹cych 
postêpowania zmierzaj¹cego do z³agodzenia skutków wypadku lub 
zminimalizowania rozmiarów szkody.

5. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany dostarczyæ Ubezpie-
czycielowi lub wyznaczonemu rzeczoznawcy, lekarzowi orzecznikowi 
posiadane dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony 
rzeczoznawca/lekarz orzecznik uwa¿a za niezbêdne do rozpatrzenia 
wniosku o wyp³atê odszkodowania.

§ 16
1. Do wartoœci ustalonego odszkodowania dolicza siê uzasadnione 

okolicznoœciami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym umow¹ 
ubezpieczenia, o których mowa w § 3.

2. Je¿eli koszty, o których mowa w § 3 dotycz¹ mienia ubezpieczonego 
i nieubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie za te 
koszty bêd¹ce w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w jakiej wartoœæ mienia 
ubezpieczonego pozostaje do wartoœci ca³ego mienia (tj. mienia 
ubezpieczonego i nieubezpieczonego).

Wyp³ata odszkodowania/œwiadczenia
§ 17

1. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania rosz-
czenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia (Ubezpieczaj¹cego lub 
Ubezpieczonego) w wyniku w³asnych ustaleñ dokonanych w postê-
powaniu dotycz¹cym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci 
zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania, zawartej z Upraw-
nionym ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego. 

2. Odszkodowanie mo¿e byæ wyp³acane: przelewem, czekiem, gotówk¹ 
z kasy lub przekazem pocztowym po potr¹ceniu kosztów wysy³ki.

3. Odszkodowanie jest wyp³acane w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu szkody

4. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 wyjaœnienie okolicznoœci 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela albo 
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie 
wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. 
Jednak¿e bezsporn¹ czêœæ odszkodowania Ubezpieczyciel wyp³aca 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

5. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 3 lub 4 Ubezpieczyciel nie wyp³aci 
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie 
o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub 
czêœci w powy¿szym terminie. 

6. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, 
ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym 
pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, w terminie okreœlonym 
w ust. 3 lub 4, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ 
uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty 
odszkodowania oraz poucza o mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹d Ubezpieczyciela albo dochodzenia 
roszczeñ na drodze s¹dowej.

7. Je¿eli w sprawie zaistnia³ego zdarzenia zosta³o wdro¿one postêpowanie 
karne lub cywilne, którego wynik ma istotne znaczenie dla ustalenia 
odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za szkodê, a ustalenia te nie mog¹ 
byæ dokonane samodzielnie w postêpowaniu likwidacyjnym 
prowadzonym przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie wyp³acane jest 
w terminie 14 dni od uprawomocnienia siê orzeczenia wydanego w tym 
postêpowaniu.

8. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê 
z decyzj¹ Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty odszkodowania lub 
z wysokoœci¹ przyznanego odszkodowania, mo¿e w terminie 30 dni od 
daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zg³osiæ na piœmie, wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ubezpieczyciela

9. Poza trybem odwo³awczym przewidzianym w ust. 6 i 8 niniejszego 
paragrafu Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodo-
wany mo¿e zg³aszaæ skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako 
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podmiotu posiadaj¹cego ustawowe kompetencje w zakresie ich 
rozpatrywania.

10. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza siê 
z decyzj¹ Ubezpieczyciela o odmowie wyp³aty odszkodowania lub 
z wysokoœci¹ przyznanego odszkodowania mo¿e dochodziæ roszczeñ 
na drodze s¹dowej bez zachowania trybu okreœlonego w ust. 8 i 9.

Roszczenia regresowe
§ 18

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za 
szkodê, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokoœci 
wyp³aconego odszkodowania. Je¿eli Ubezpieczyciel pokry³ tylko czêœæ 
szkody, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje co do pozosta³ej czêœci roszczeñ 
pierwszeñstwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, 
jeœli sprawc¹ szkody jest osoba, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ¿e sprawca wyrz¹dzi³ 
szkodê umyœlnie.

3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest udzieliæ Ubezpieczy-
cielowi wszelkich informacji i pomocy, dostarczyæ wymagane doku-
menty i dowody, a tak¿e dokonaæ lub umo¿liwiæ prowadzenie czynnoœci 
niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych 
przeciw osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodê.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony skutecznie zrzek³ siê, w ca³oœci lub 
czêœci, bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia 
odszkodowawczego, przys³uguj¹cych mu w stosunku do osoby 
odpowiedzialnej za szkodê, Ubezpieczyciel mo¿e odmówiæ wyp³aty 
odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci. Je¿eli fakt ten zostanie ujawniony 
ju¿ po wyp³acie odszkodowania, Ubezpieczyciel mo¿e ¿¹daæ zwrotu 
ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania, w czêœci której 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zrzek³ siê roszczenia (nie dotyczy 
ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej).

II. POSTANOWIENIA SPECJALNE

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 
DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEÑ
LOSOWYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIE¯Y

Z W£AMANIEM I RABUNKU

Zwrot kosztów
§ 19

1. W przypadku zajœcia zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia 
okreœlonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczaj¹cemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty 
uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia 
w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ustalonej wysokoœci szkody objêtej 
zakresem ubezpieczenia.

2. W przypadku zajœcia zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia okreœ-
lonym w § 30 ust. 2 niniejszych owu, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpie-
czaj¹cemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty naprawy 
zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeñ, ³¹cznie z kosztami usu-
niêcia uszkodzeñ œcian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile powsta³y 
one w zwi¹zku z kradzie¿¹ z w³amaniem, w granicach sum ubezpie-
czenia w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ³¹cznej sumy ubezpieczenia,  
ubezpieczonego mienia, jednak nie wiêcej ni¿ 10.000 PLN.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 20

Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa 
ponadto nie obejmuje:
1) maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia przeznaczonych do likwidacji (lub na 

z³om),
2) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub 

przedmiotów o wartoœci kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych,
a tak¿e wszelkiego rodzaju: dzie³ sztuki, antyków, futer, kamieni 
szlachetnych, bi¿uterii, metali szlachetnych oraz akt, dokumentów, 
rêkopisów, wzorów, prototypów, modeli pogl¹dowych, chyba ¿e 
Ubezpieczyciel wyrazi³ pisemn¹ zgodê na ubezpieczenie na warunkach 
szczególnych za op³at¹ dodatkowej sk³adki,

3) upraw roœlinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzewów, zwierz¹t, 
ptaków, ryb,
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4) pojazdów mechanicznych podlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji, chyba 
¿e stanowi¹ fabrycznie nowe œrodki obrotowe Ubezpieczaj¹cego lub 
mienie osób trzecich,

5) programów komputerowych i noœników danych, chyba ¿e stanowi¹ 
œrodki obrotowe Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego oraz wszelkich 
danych zapisanych w wersji elektronicznej,

6) mienia o przekroczonym terminie wa¿noœci lub wycofanego z obrotu 
przed powstaniem szkody lub te¿ z innych przyczyn nie posiadaj¹cego 
wartoœci handlowej,

7) mienia, którego zakup jest potwierdzony fa³szywymi dowodami zakupu 
lub dowodami wystawionymi przez nieistniej¹ce w chwili wystawienia 
osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce 
osobowoœci prawnej, prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz niele-
galnie wprowadzonego na polski obszar celny.

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 21

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzglêdnienia podatku 
od towarów i us³ug (VAT) podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, chyba ¿e umówiono siê inaczej.

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczaj¹cego, który 
proponuje j¹ odrêbnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
kieruj¹c siê ich wartoœci¹, zgodnie z zasadami okreœlonymi w niniejszym 
paragrafie oraz stosownie do rodzaju ubezpieczenia w § 27-28  i/lub  
§ 32-33 niniejszych owu. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, 
urz¹dzeñ i wyposa¿enia suma ubezpieczenia ustalana jest odrêbnie dla 
ka¿dej pozycji ujêtej w ewidencji œrodków trwa³ych.

3. W przypadku ubezpieczenia mienia znajduj¹cego siê w ró¿nych 
lokalizacjach, ³¹czna suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ ogólnej 
wartoœci mienia we wszystkich lokalizacjach. Ubezpieczaj¹cy 
zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku wykaz ubezpieczanych placówek.

4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nast¹pi wzrost wartoœci 
mienia ubezpieczonego w systemie sum sta³ych, Ubezpieczaj¹cy 
zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ pisemnie o tym fakcie 
Ubezpieczyciela i doubezpieczyæ mienie do wy¿szej sumy ubezpie-
czenia za op³at¹ dodatkowej sk³adki. Podwy¿szenie sumy ubezpieczenia 
bêdzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez 
Ubezpieczyciela i op³aceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania
§ 22

1.  W zale¿noœci od wartoœci przyjêtych do ubezpieczenia, wysokoœæ 
odszkodowania dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
okreœla siê w granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych przez 
strony umowy podlimitów odpowiedzialnoœci okreœlonych w umowie 
ubezpieczenia, na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania,  
w nastêpuj¹cy sposób dla:
1) budynków i budowli - wed³ug wartoœci kosztów remontu lub 

odbudowy w tym samym miejscu, z uwzglêdnieniem dotychczaso-
wych wymiarów, materia³ów, technologii, konstrukcji i standardu 
wykoñczenia, udokumentowanych rachunkiem wykonawcy lub 
kosztorysem przed³o¿onym przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-
czonego, okreœlonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen 
robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi 
w budownictwie (np. polskie standardy kosztorysowania robót 
budowlanych), przy ubezpieczeniu wed³ug wartoœci:
a) ksiêgowej brutto – je¿eli stopieñ umorzenia (amortyzacja) nie 

przekracza 50 %,
b) odtworzeniowej (nowej) - w pe³nej wysokoœci realnie 

poniesionych wy¿ej wymienionych kosztów,
c) rzeczywistej - po potr¹ceniu faktycznego zu¿ycia technicznego, 

które jest ustalane w oparciu o tabele do okreœlania stopnia 
zu¿ycia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela;

2) maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia - wed³ug ceny nabycia, kosztów 
naprawy lub wytworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu 
lub mocy oraz o tych samych parametrach, powiêkszonej o koszty 
(je¿eli wystêpuj¹) zwyk³ego transportu i monta¿u, udoku-
mentowanych rachunkiem zakupu, rachunkiem naprawy 
wykonawcy lub kalkulacj¹ Ubezpieczaj¹cego, je¿eli szkodê usun¹³ 
w³asnymi si³ami, przy ubezpieczeniu wed³ug wartoœci:
a) ksiêgowej brutto – w pe³nej wysokoœci wy¿ej wymienionych 

kosztów, przy czym ca³kowita wartoœæ odszkodowania nie mo¿e 
przekroczyæ wartoœci ksiêgowej brutto przedmiotu ubezpie-
czenia na dzieñ wyst¹pienia szkody, a w przypadku szkody 
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czêœciowej, tej czêœci wartoœci ksiêgowej brutto, która odpowiada 
procentowemu stopniowi uszkodzenia,

b) odtworzeniowej (nowej), - w pe³nej wysokoœci realnie ponie-
sionych wy¿ej wymienionych kosztów,

c) rzeczywistej - po potr¹ceniu faktycznego zu¿ycia technicznego, 
które jest ustalane w oparciu o tabele do okreœlania stopnia 
zu¿ycia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela;

3) œrodków obrotowych - wed³ug cen ich nabycia lub kosztów 
wytworzenia;

4) nak³adów inwestycyjnych – wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej cenie 
nabycia lub kosztom wytworzenia;

5) gotówki – wed³ug wartoœci nominalnej (wartoœæ nominaln¹ waluty 
obcej przelicza siê na z³ote wed³ug œredniego kursu NBP, 
obowi¹zuj¹cego w dniu powstania szkody);

6) mienia osób trzecich – wed³ug wartoœci kosztów naprawy 
uszkodzonych przedmiotów z potr¹ceniem faktycznego zu¿ycia 
technicznego, które jest ustalane w oparciu o tabele do okreœlania 
stopnia zu¿ycia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela, a w 
przypadku ich zniszczenia lub utraty wed³ug wartoœci rzeczywistej 
mienia, nie wiêcej jednak, ni¿ wartoœæ podana w umowie wykonania 
us³ugi lub dowodzie przyjêcia (bez uwzglêdnienia prowizji lub 
mar¿y);

7) mienia pracowniczego - wed³ug wartoœci rzeczywistej, z zastrze-
¿eniem, ¿e odszkodowanie przypadaj¹ce na jednego 
pracownika nie przewy¿sza kwoty równej ilorazowi ca³kowitej sumy 
ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby pracowników 
zatrudnionych w dniu szkody oraz nie jest wy¿sze ni¿ 500 PLN.

2. Wysokoœæ odszkodowania ustalona zostanie w wartoœci rzeczywistej, 
zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt 1 ppkt c, w nastêpuj¹cych 
przypadkach:
1) ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn, urz¹dzeñ lub 

wyposa¿enia w wartoœci odtworzeniowej (nowej), gdy suma 
ubezpieczenia nie zosta³a okreœlona zgodnie z postanowieniami   
§ 28 ust. 4 pkt 1 ppkt b oraz § 33 ust. 4 pkt 1 ppkt b,

2) gdy mienie dotkniête szkod¹, ubezpieczone wed³ug wartoœci  
odtworzeniowej, nie bêdzie naprawiane, remontowane lub 
odtwarzane,

3) gdy brak jest mo¿liwoœci naprawienia, wyremontowania lub 
odtworzenia zniszczonej, utraconej lub uszkodzonej maszyny, 
urz¹dzenia lub wyposa¿enia ze wzglêdu na fakt niedostêpnoœci na 
rynku czêœci zamiennych lub przedmiotu o identycznych lub 
mo¿liwie zbli¿onych parametrach technicznych.

3. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie uwzglêdnia siê:
1) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, 

pami¹tkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia,
2) kosztów zwi¹zanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami 

dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy 
ubezpieczenia,

3) kosztów powsta³ych w zwi¹zku ze zmianami przepisów prawa, które 
wesz³o w ¿ycie w okresie obowi¹zywania umowy ubezpieczenia,

4) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹,

5) podatku od towarów i us³ug (VAT), podlegaj¹cego odliczeniu 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, chyba ¿e suma 
ubezpieczenia zosta³a ustalona w wysokoœci obejmuj¹cej podatek 
VAT, wówczas rozmiar szkody równie¿ bêdzie obejmowa³ ten 
podatek, natomiast jeœli suma ubezpieczenia zosta³a ustalona w wy-
sokoœci nie obejmuj¹cej podatku VAT, rozmiar szkody tak¿e nie 
bêdzie tego podatku obejmowa³.

4. Wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o wartoœæ pozosta³oœci, które 
mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku, przeróbki lub sprzeda¿y.

5. W przypadku, gdy okreœlona w umowie ubezpieczenia suma 
ubezpieczenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest 
ni¿sza ni¿ wartoœæ tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody 
(niedoubezpieczenie), wysokoœæ ustalonego odszkodowania ulega 
zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego 
przedmiotu pozostaje do jego wartoœci w dniu szkody (zasada proporcji), 
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 6 i 7.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5 nie bêdzie mia³a zastosowania dla mienia 
ubezpieczanego w wartoœci odtworzeniowej (nowej), je¿eli wartoœæ 
mienia w dniu szkody nie przekroczy 120 % sumy ubezpieczenia tego 
mienia. Poprawnoœæ zadeklarowanych sum ubezpieczenia bêdzie 
weryfikowana dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
oddzielnie, z zastrze¿eniem, ¿e dla budynków i budowli,  maszyn, 

,,

urz¹dzeñ i wyposa¿enia weryfikacja bêdzie przeprowadzona w odnie-
sieniu do poszczególnych pozycji ewidencji œrodków trwa³ych.

7. Zasada proporcji, o której mowa w ust. 5 nie stosuje siê dla mienia 
ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko lub w przypadku 
zdarzeñ, dla których ustalono limit odpowiedzialnoœci w systemie na 
pierwsze ryzyko.

8. W przypadku, gdy okreœlona w umowie ubezpieczenia suma 
ubezpieczenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest 
wy¿sza od jego wartoœci w dniu szkody (nadubezpieczenie), 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartoœci przedmiotu 
ubezpieczenia w dniu szkody.

9. W granicach sumy ubezpieczenia koszty remontu lub naprawy nie 
mog¹ przekroczyæ wartoœci odpowiadaj¹cej cenie nabycia lub kosztom 
wytworzenia przedmiotu ubezpieczenia, z uwzglêdnieniem sposobu 
ustalenia sumy ubezpieczenia i wysokoœci odszkodowania (wed³ug 
wartoœci odtworzeniowej czy rzeczywistej).

10. Ubezpieczyciel mo¿e zmniejszyæ wysokoœæ przyznanego odszko-
dowania o procent udzielonej zni¿ki w sk³adce za zastosowanie 
dodatkowych, poza wymaganymi w owu, œrodków zabezpieczenia 
mienia, je¿eli  przed zajœciem zdarzenia, które spowodowa³o szkodê, nie 
funkcjonowa³y (nie by³y sprawne lub zosta³y zdemontowane) w chwili 
zdarzenia nie by³y w³¹czone.

11. Do wartoœci ustalonego odszkodowania dolicza siê uzasadnione 
okolicznoœciami i udokumentowane koszty, poniesione przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym 
umow¹ ubezpieczenia, o których mowa w § 19.

12. Koszty uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szkodzie, o których mowa w § 19 
ust. 1 pokrywane s¹ w granicach sum ubezpieczenia w wysokoœci nie 
przekraczaj¹cej 10% ustalonej wysokoœci szkody objêtej zakresem 
ubezpieczenia. Koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych 
zabezpieczeñ okreœlone w § 19 ust. 2 pokrywane s¹ w granicach sum 
ubezpieczenia w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ³¹cznej sumy 
ubezpieczonego mienia, jednak nie wiêcej ni¿ 10.000 PLN.

13. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie za koszty, o 
których mowa w § 19 ust. 1 jest zmniejszane zgodnie z zasad¹ proporcji 
opisan¹ w ust. 5.

§ 23
1. Odszkodowanie stanowi kwotê obliczon¹ zgodnie z postanowieniami  

§22.
2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej w umowie ubezpieczenia (polisie), 

wyp³acone odszkodowanie nie mo¿e byæ wy¿sze od poniesionej szkody.
3. Ubezpieczyciel z ustalonego odszkodowania potr¹ca franszyzê 

redukcyjn¹ w wysokoœci 300 PLN zarówno w ubezpieczeniu mienia od 
ognia i innych zdarzeñ losowych jak i mienia od kradzie¿y z w³amaniem 
i rabunku (nie dotyczy mienia pracowniczego), chyba ¿e Ubezpieczaj¹cy 
za op³at¹ dodatkowej sk³adki wykupi³ franszyzê redukcyjn¹, z zastrze-
¿eniem postanowieñ w³aœciwych klauzul dodatkowych wymienionych 
w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu.

4. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest 
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej 
Ubezpieczycieli na sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ 
ubezpieczeniow¹, Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia 
przenosz¹cego wysokoœæ szkody. Miedzy Ubezpieczycielami ka¿dy 
z nich odpowiada w takim stosunku, w  jakim przyjêta przez niego suma 
ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwójnego 
lub wielokrotnego ubezpieczenia. 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA l INNYCH ZDARZEÑ LOSOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia
§ 24

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszych postanowieñ 
specjalnych mo¿e byæ nastêpuj¹ce mienie, zg³oszone do ubezpieczenia 
i wyszczególnione w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy 
ubezpieczenia:
1) budynki i budowle,
2) maszyny, urz¹dzenia, wyposa¿enie,
3) œrodki obrotowe,
4) nak³ady inwestycyjne,
5) gotówka,
6) mienie osób trzecich,
7) mienie pracownicze,
u¿ytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w zwi¹zku z prowadzon¹ 
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przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, 
stanowi¹ce w³asnoœæ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego 
/Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego (nie dotyczy mienia 
wymienionego w pkt 7).

2. Mienie okreœlone w ust. 1 pkt 1 – 6 objête jest ubezpieczeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Mienie pracownicze objête jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w ka¿dym miejscu pracy zawodowej pracow-
nika, wykonywanej na polecenie Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
§ 25

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody powsta³e 
w przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu i okresie ubezpieczenia 
wskazanym w umowie ubezpieczenia, bezpoœrednio w nastêpstwie 
zaistnienia zdarzenia wymienionego w umowie ubezpieczenia.

2. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mienie mo¿e zostaæ ubezpieczone 
w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

3. W zakresie podstawowym Ubezpieczyciel odpowiada za szkody 
spowodowane przez :
1) po¿ar, 
2) uderzenie pioruna, 
3) wybuch, 
4) upadek statku powietrznego.

4. W zakresie rozszerzonym Ubezpieczyciel odpowiada za szkody 
spowodowane przez zdarzenia okreœlone w ust. 3 oraz przez 
nastêpuj¹ce zdarzenia:

1)  deszcz nawalny,
2)  huragan,
3)  grad,
4)  lawinê,
5)  osuniecie siê ziemi,
6)  dym i sadzê,
7)  huk ponaddŸwiêkowy,
8)  napór œniegu,
9)  trzêsienie ziemi,

10)  uderzenie pojazdu,
11)  zapadanie siê ziemi,
12)  zalanie,
13)  upadek drzew,
14)  katastrofa budowlana.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki zakres 
ubezpieczenia okreœlony w ust. 4 niniejszego paragrafu mo¿e zostaæ 
rozszerzony o szkody powsta³e wskutek powodzi.

6. Dla szkód powsta³ych wskutek upadku drzew, do umowy ubezpieczenia 
wprowadza siê podlimit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokoœci 20% sumy 
ubezpieczenia mienia dotkniêtego szkod¹, jednak nie wiêcej ni¿ 
100 000 PLN.

7. Dla szkód powsta³ych wskutek katastrofy budowlanej, do umowy 
ubezpieczenia wprowadza siê podlimit odpowiedzialnoœci na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokoœci 20% sumy 
ubezpieczenia mienia dotkniêtego szkod¹, jednak nie wiêcej ni¿ 
300 000 PLN.

8. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki do umowy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych,  mog¹ zostaæ 
w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe, wymienione w za³¹czniku 
nr 3 do niniejszych owu: 

1)  (KCS 01) Klauzula reprezentantów,
2)  (KCS 02) Klauzula przepiêæ,
3)  (KCS 03) Klauzula terroryzmu,
4)  (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia,
5)  (KCS 05) Klauzula Leeway, 
6)  (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
7)  (KCS 07) Klauzula lokalizacji, 
8)  (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
9) (KCS09)Klauzula automatycznego uzupe³nienia sumy ubezpie

czenia,
10)  (KCS 10) Klauzula nowych lokalizacji,
11)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
12)  (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,
13)  (KCS 25) Klauzula rozmro¿enia,
14)  (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.
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9. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za 
op³at¹ dodatkowej sk³adki do umowy ubezpieczenia, mo¿e zostaæ 
w³¹czona Klauzula kosztów utraty dokumentów niezbêdnych do 
refundacji leków-recept (EUR 01), wymieniona w za³¹czniku nr 3 do 
niniejszych owu.

10. W granicach sum ubezpieczenia okreœlonych w umowie ubezpieczenia 
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, ubezpieczone mienie 
objête jest tak¿e ochron¹ od szkód powsta³ych wskutek:
1) akcji gaœniczej lub ratowniczej,
2) wyburzenia lub odgruzowania, 
prowadzonych w zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzeñ objêtych zakresem 
ubezpieczenia okreœlonym w umowie ubezpieczenia.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 26

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 i 20 niniejszych owu 
ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajduj¹cego siê 

w nich mienia oraz maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia przeznaczonych 
do likwidacji (lub na z³om),

2) mienia (w tym budynków i budowli) bêd¹cego w trakcie: budowy, 
przebudowy, modernizacji, remontu i wszelkich robót budowlanych 
(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), monta¿u, instalacji, 
rozruchu próbnego, testów poprzedzaj¹cych uruchomienie przed 
podpisaniem przez Ubezpieczaj¹cego koñcowego protoko³u 
zdawczoodbiorczego,

3) budynków, budowli i lokali oraz znajduj¹cego siê w nich mienia, jeœli 
zaprzestano prowadzenia w nich dzia³alnoœci gospodarczej lub by³y 
one wy³¹czone z eksploatacji przez okres d³u¿szy ni¿ 60 dni, chyba ¿e 
Ubezpieczyciel zosta³ o tym fakcie powiadomiony na piœmie 
i pisemnie potwierdzi³ ochronê ubezpieczeniow¹,

4) namiotów, kiosków drewnianych bez fundamentów, straganów, 
namiotów foliowych, szklarni, inspektów, znajduj¹cego siê w nich 
mienia,

5) budowli, maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia, sprzêtu, surowców i inne-
go mienia zwi¹zanego bezpoœrednio z produkcj¹ wydobywcz¹ 
(kopalnictwem wêgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej 
i gazu ziemnego, rud ¿elaza i metali nie¿elaznych oraz torfu),

6) mienia, które znajduje siê w warunkach niezgodnych z jego przezna-
czeniem lub z wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy 
co do warunków przechowywania, sk³adowania lub eksploatacji albo 
z wymogami okreœlonymi w odpowiednich przepisach i normach, 
chyba ¿e sposób przechowywania, sk³adowania lub eksploatacji nie 
ma wp³ywu na powstanie lub wysokoœæ szkody.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za szkody:
1) powsta³e w zwi¹zku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz 

polegaj¹ce na zapadaniu lub osuwaniu siê ziemi, powsta³e w wyniku 
dzia³alnoœci cz³owieka,

2) zwi¹zane z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia pracami 
budowlanymi, monta¿owymi lub instalacyjnymi (w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.), chyba ¿e fakt prowadzenia 
takich robót zosta³ uprzednio pisemnie zg³oszony przez 
Ubezpieczaj¹cego Ubezpieczycielowi i Ubezpieczyciel pisemnie 
potwierdzi³ ochronê ubezpieczeniow¹,

3) spowodowane zaniechaniem obowi¹zkowych okresowych 
przegl¹dów konserwacyjnych i remontów, a tak¿e powsta³e wskutek 
braku konserwacji budynków i/lub wynikaj¹ce z faktu, ¿e ich 
konstrukcja nie odpowiada normom obowi¹zuj¹cym w budow-
nictwie,

4) spowodowane wybuchem:
a) wywo³anym przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w celach 

produkcyjnych, eksploatacyjnych i innych,
b) w silnikach spalinowych, gdy wybuch by³ zwi¹zany z ich 

naturaln¹ funkcj¹ lub gdy zosta³ spowodowany normalnym 
ciœnieniem zawartych gazów,

c) lampy kineskopowej,
d) powsta³ym w prze³¹cznikach elektrycznych lub elementach 

prze³¹czaj¹cych wskutek wystêpuj¹cego w nich ciœnienia gazu,
5) powsta³e w ubezpieczonym mieniu w zwi¹zku z poddawaniem go 

w procesie technologicznym dzia³aniu ognia lub ciep³a tech-
nologicznego, albo w zwi¹zku z wytwarzaniem lub przekazywaniem 
przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciep³a techno-
logicznego,
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6) powsta³e w ubezpieczonym mieniu z powodu zak³óceñ lub przerw 
w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub cieplnej, paliwa oraz 
w œwiadczeniu us³ug telekomunikacyjnych, a tak¿e zasilaniu pr¹dem 
elektrycznym maszyn i urz¹dzeñ produkcyjnych, klimatyzacyjnych, 
grzewczych lub ch³odniczych, bez wzglêdu na ich przyczynê,

7) w instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych spowodowane uderzeniem pioruna,

8) polegaj¹ce na uszkodzeniu maszyn, urz¹dzeñ, instalacji lub sieci 
elektrycznych lub elektronicznych, do którego dosz³o w wyniku 
przepiêcia spowodowanego wy³adowaniami atmosferycznymi, 
chyba, ¿e zakres ochrony ubezpieczeniowej zosta³ rozszerzony na 
mocy Klauzuli przepiêæ (KCS 02), wymienionej w za³¹czniku nr 3 do 
niniejszych owu,

9) powsta³e wskutek awarii elektrycznej, chyba ¿e w jej nastêpstwie 
powsta³ po¿ar; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ 
wy³¹cznie za skutki po¿aru,

10) powsta³e wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia 
przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelnoœci urz¹dzeñ 
wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub technologicznej, 
pocenia siê rur, podsi¹kania fundamentów lub murów wskutek 
dzia³ania wód gruntowych i opadowych, a tak¿e oddzia³ywania 
wilgotnego i suchego powietrza, gwa³townych zmian temperatury 
lub wilgotnoœci powietrza, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, 
rozszerzania, wyparowania, dzia³ania œwiat³a, zmian w kolorze, 
fakturze, strukturze, wykoñczeniu lub zapachu, dzia³ania insektów, 
zapleœnienia i zagrzybienia, zmian i wahañ w poziomie wody 
gruntowej oraz przemarzania œcian,

11) powsta³e wskutek d³ugotrwa³ego, naturalnego osuwania siê, 
osiadania i przemieszczania siê gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,

12) powsta³e wskutek deszczu, gradu, naporu œniegu, jeœli do powstania 
szkody przyczyni³ siê z³y stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub 
drzwiowej albo niezabezpieczone b¹dŸ nieprawid³owo 
zabezpieczone otwory (np. dachowe, okienne, drzwiowe lub 
techniczne) lub inne elementy budynku; je¿eli obowi¹zek 
konserwacji i utrzymania stanu technicznego tych urz¹dzeñ nale¿y 
do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, a Ubezpieczaj¹cy/ 
Ubezpieczony przy zachowaniu zwyk³ej starannoœci powinien by³ 
wiedzieæ o powsta³ych nieszczelnoœciach, lub je¿eli wiedz¹c 
o istniej¹cych zaniedbaniach w tym zakresie nie wystêpowa³ 
pisemnie do administratora budynku z ¿¹daniem ich usuniêcia,

13) powsta³e wskutek za³amania siê dachu pod ciê¿arem œniegu lub lodu 
w przypadku, gdy konstrukcja dachu lub budynku by³a wykonana 
niezgodnie z normami budowlanymi lub wytrzyma³oœæ konstrukcji 
by³a obni¿ona, a wymagane prawem remonty i konserwacje nie 
zosta³y wykonane,

14) powsta³e wskutek braku konserwacji budynku i/lub wynikaj¹ce 
z faktu, ¿e ich konstrukcja nie odpowiada normom obowi¹zuj¹cym 
w budownictwie a tak¿e spowodowane zaniechaniem obowi¹z- 
kowych okresowych przegl¹dów konserwacyjnych i remontów, o ile 
te obowi¹zki nale¿a³y do Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego,

15) powsta³e z powodu nie zabezpieczenia lub niedomkniêcia otworów 
okiennych, dachowych lub innych elementów budynku,

16) powsta³e wskutek zalania (wod¹, par¹ wodn¹ lub innymi p³ynami) 
w œrodkach obrotowych oraz pozosta³ym mieniu wy³¹czonym 
z u¿ytkowania sk³adowanym ni¿ej ni¿ 14 cm nad poziomem pod³ogi 
w pomieszczeniach znajduj¹cych siê poni¿ej poziomu gruntu lub na 
poziomie gruntu, chyba ¿e zalanie mienia nast¹pi³o bezpoœrednio 
z góry,

17) w budowlach i urz¹dzeniach wodnych powsta³e wskutek dzia³ania 
wody z wyj¹tkiem szkód spowodowanych wystêpuj¹c¹ w obrêbie 
koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika, fal¹ 
powodziow¹ o takiej wielkoœci i sile dzia³ania, jaka nie zosta³a 
przewidziana przy projektowaniu budowli lub urz¹dzenia wodnego, 
jako zbyt rzadko wystêpuj¹ca.

18) powsta³e wskutek powodzi w mieniu znajduj¹cym siê na 
obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ w rozumieniu 
ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 
z póŸn. zm.).

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 27

1. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczaj¹cego i na 
jego odpowiedzialnoœæ, wed³ug wartoœci ubezpieczonego mienia, 
zgodnie z zasadami okreœlonymi w niniejszym paragrafie i w § 28.

2. Suma ubezpieczenia, okreœlona w umowie ubezpieczenia, stanowi górn¹ 
granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za wszystkie szkody powsta³e 
w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ka¿dego przedmiotu ubezpie-
czenia, dla którego zosta³a ustalona, z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:
1) dla budynków, budowli, maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia górn¹ 

granicê odpowiedzialnoœci dla ka¿dej z pozycji ewidencji œrodków 
trwa³ych stanowi suma ubezpieczenia ustalona dla tej pozycji,

2) w przypadku, gdy w umowie ubezpieczenia okreœlone zosta³y 
uzgodnione przez strony umowy limity odpowiedzialnoœci (na jedno 
i wszystkie zdarzenia) za szkody powsta³e wskutek wskazanych 
w umowie zdarzeñ, górn¹ granicê odpowiedzialnoœci stanowi¹ te 
limity (odpowiednio na jedno i wszystkie zdarzenia).

Systemy ubezpieczeñ
§ 28

1. W zale¿noœci od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia mo¿e 
zostaæ zawarta w nastêpuj¹cych systemach ubezpieczeñ:
1) na sumy sta³e,
2) na pierwsze ryzyko.

2. W systemie ubezpieczenia na sumy sta³e mo¿e byæ ubezpieczone 
nastêpuj¹ce mienie: budynki i budowle, maszyny, urz¹dzenia i wyposa-
¿enie, œrodki obrotowe, nak³ady inwestycyjne, gotówka, mienie osób 
trzecich.

3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko mog¹ byæ ubezpieczone 
wy³¹cznie œrodki obrotowe, nak³ady inwestycyjne, gotówka i mienie 
pracownicze.

4. W ubezpieczeniu na sumy sta³e suma ubezpieczenia ustalana jest  na 
dzieñ zg³oszenia do ubezpieczenia, dla:
1) budynków i budowli, maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia – dla 

poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, wed³ug wartoœci:
a) ksiêgowej brutto – je¿eli stopieñ umorzenia (amortyzacji) nie 

przekracza 50 %
b) odtworzeniowej (nowej), je¿eli stopieñ zu¿ycia technicznego nie 

przekracza 50%,
c) rzeczywistej,

2) œrodków obrotowych – wed³ug najwy¿szej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartoœci mienia, odpowiadaj¹cej cenie 
nabycia lub kosztom wytworzenia;

3) nak³adów inwestycyjnych – wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej 
poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia 
wydatkom;

4) gotówki – wed³ug najwy¿szej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartoœci mienia, odpowiadaj¹cej wartoœci 
nominalnej (wartoœæ nominaln¹ waluty obcej przelicza siê na z³ote 
wed³ug œredniego kursu NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia 
umowy ubezpieczenia);

5) mienia osób trzecich – wed³ug najwy¿szej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartoœci rzeczywistej mienia (bez 
uwzglêdnienia prowizji lub mar¿y).

5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko sumê ubezpieczenia w odniesieniu 
do ka¿dego przedmiotu ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy w 
wysokoœci prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaæ 
wskutek jednego zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia, przy czym 
dla:
1) gotówki – wed³ug wartoœci nominalnej (wartoœæ nominaln¹ waluty 

obcej przelicza siê na z³ote wed³ug œredniego kursu NBP, 
obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia);

2) mienia pracowniczego – wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej 
iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników i przeciêtnej wartoœci 
rzeczywistej mienia przypadaj¹cej na jednego pracownika; w przy-
padku szkody, limit sumy ubezpieczenia na jednego pracownika 
równy jest ilorazowi ca³kowitej sumy ubezpieczenia mienia 
pracowniczego i liczby pracowników zatrudnionych w dniu szkody 
z tym, ¿e suma ubezpieczenia przypadaj¹ca na jednego pracownika 
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 500 PLN.
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UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE¯Y Z W£AMANIEM l RABUNKU
(ROZBOJU)

Przedmiot ubezpieczenia
§ 29

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszych postanowieñ 
specjalnych mo¿e byæ nastêpuj¹ce mienie, zg³oszone do ubezpieczenia 
i wyszczególnione w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy 
ubezpieczenia:
1) maszyny, urz¹dzenia, wyposa¿enie,
2) œrodki obrotowe,
3) gotówka,
4) mienie osób trzecich,
5) mienie pracownicze,

u¿ytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w zwi¹zku z pro-
wadzon¹ przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego dzia³alnoœci¹ 
gospodarcz¹, stanowi¹ce w³asnoœæ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu 
Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego 
(nie dotyczy mienia wymienionego w pkt 5).

2. Mienie okreœlone w ust. 1 pkt 1-4 objête jest ubezpieczeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku ubezpieczenia gotówki podczas transportu, gotówka 
objêta jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ w miejscu wskazanym w ust. 2 
oraz w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
okreœlonym w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubez-
pieczenia, zwi¹zanym z wykonywanym przez Ubezpieczaj¹cego lub 
w jego imieniu transportem gotówki (miejscowoœæ, w obrêbie której 
dokonywane bêd¹ transporty lub obszar Rzeczypospolitej Polskiej).

4. Mienie pracownicze objête jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w ka¿dym miejscu pracy zawodowej 
pracownika, wykonywanej na polecenie Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-
czonego.

Zakres ubezpieczenia
§ 30

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody w przed-
miocie ubezpieczenia, w miejscu i okresie ubezpieczenia wskazanym 
w umowie ubezpieczenia, bezpoœrednio w nastêpstwie zaistnienia 
zdarzenia wymienionego w umowie ubezpieczenia.

2. Mienie okreœlone w § 29 ust. 1 pkt 1-2, 4-5, objête jest ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ od szkód powsta³ych bezpoœrednio wskutek 
nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) kradzie¿y z w³amaniem,
2) rabunku (rozboju),
3) wandalizmu w ubezpieczonym mieniu znajduj¹cym siê wewn¹trz 

lokalu, rozumianego jako szkody wyrz¹dzone przez osoby trzecie po 
uprzednim usuniêciu przez te osoby przy u¿yciu si³y i narzêdzi 
zabezpieczeñ okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszych owu. 

3. Mienie okreœlone w § 29  ust. 1 pkt 3, objête jest ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ od szkód powsta³ych bezpoœrednio wskutek 
nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) kradzie¿y z w³amaniem,
2) rabunku (rozboju).

4. W przypadku ubezpieczenia mienia okreœlonego w § 29 ust. 1 pkt 1 lub 
2 lub 4 od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku (rozboju), na wniosek 
Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, umow¹ ubezpieczenia 
mo¿e byæ objêta gotówka podczas transportu od szkód powsta³ych 
bezpoœrednio wskutek nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) rabunku (rozboju),
2) zniszczenia lub uszkodzenia œrodka transportu wskutek po¿aru, 

uderzenia pioruna w pojazd, wybuchu lub wypadku œrodka 
transportu,

3) zdarzeñ powoduj¹cych œmieræ, ciê¿kie uszkodzenie cia³a lub rozstrój 
zdrowia osoby sprawuj¹cej pieczê nad ubezpieczonym mieniem, 
uniemo¿liwiaj¹cych ochronê powierzonego mienia.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki do umowy 
ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku (rozboju), 
mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe, wymienione 
w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia – w przypadku 

ubezpieczenia w systemie sum sta³ych,
2) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci,
3) (KCS 07) Klauzula lokalizacji,
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4) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
5) (KCS 10) Klauzula nowych lokalizacji,
6) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
7) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,
8) (KCS 19) Klauzula ubezpieczenia wartoœci pieniê¿nych,
9) (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.

6. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za 
op³at¹ dodatkowej sk³adki do umowy ubezpieczenia, mo¿e zostaæ 
w³¹czona klauzula kosztów utraty dokumentów niezbêdnych do 
refundacji leków-recept (EUR 02), wymieniona w za³¹czniku nr 3 do 
niniejszych owu.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 31

1. Z zastrze¿eniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 i 20 ochrona ubezpie-
czeniowa ponadto nie obejmuje:
1) mienia znajduj¹cego siê w lokalach, w których zaprzestano 

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (lub innej) lub by³y one 
wy³¹czone z eksploatacji przez okres d³u¿szy ni¿ 60 dni, chyba ¿e 
Ubezpieczyciel zosta³ o tym fakcie powiadomiony na piœmie 
i pisemnie potwierdzi³ ochronê ubezpieczeniow¹,

2) wartoœci pieniê¿nych, chyba ¿e zakres ochrony ubezpieczeniowej 
zosta³ rozszerzony na mocy klauzuli ubezpieczenia wartoœci 
pieniê¿nych (KCS 19), wymienionej w za³¹czniku nr 3,

3) st³uczenia szyb i innych przedmiotów od st³uczenia podlegaj¹cych 
ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od st³uczenia, chyba ¿e 
zakres ochrony ubezpieczeniowej zosta³ rozszerzony na mocy 
klauzuli umownej, stanowi¹cej za³¹cznik nr 8 do niniejszych owu.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e 
w wyniku:
1) sprzeniewierzenia, przyw³aszczenia, zaginiêcia, braków inwenta-

rzowych, kradzie¿y lub rabunku, z wyj¹tkiem kradzie¿y z w³amaniem 
i rabunku w rozumieniu definicji podanych w § 2 pkt 16 i 30 niniej-
szych owu,

2) kradzie¿y z w³amaniem i rabunku w obiektach zabezpieczonych 
niezgodnie z postanowieniami dotycz¹cymi minimalnych 
wymogów zabezpieczenia mienia okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do 
niniejszych owu, o ile mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar 
szkody,

3) kradzie¿y z w³amaniem i rabunku zaistnia³ej w bezpoœrednim 
zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzenia losowego, objêtego zakresem 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych, b¹dŸ 
prowadzon¹ akcj¹ gaœnicz¹ lub ratownicz¹,

4) dokonanej lub usi³owanej kradzie¿y mienia z gablot reklamowych 
znajduj¹cych siê poza lokalem, w którym znajduje siê ubezpieczone 
mienie,

5) kradzie¿y z w³amaniem dokonanej bez wejœcia sprawcy do 
ubezpieczonego lokalu, w mieniu o wartoœci powy¿ej 10% sumy 
ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrze-
¿eniem postanowieñ pkt 4,

6) œwiadomego wprowadzenia w b³¹d lub wykorzystania pozostawania 
w b³êdzie, poœwiadczenia nieprawdy, usi³owania lub dokonania 
oszustwa, wy³udzenia, fa³szerstwa, podstêpu, szanta¿u lub 
wymuszenia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego 
pracowników,

7) graffiti.

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 32

1 Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczaj¹cego i 
na jego odpowiedzialnoœæ, wed³ug wartoœci ubezpieczonego mienia, 
zgodnie z zasadami okreœlonymi w niniejszym paragrafie i w § 33 
niniejszych owu.

2. Suma ubezpieczenia, okreœlona w umowie ubezpieczenia, stanowi 
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za wszystkie szkody 
powsta³e w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ka¿dego 
przedmiotu ubezpieczenia, dla którego zosta³a ustalona, z nastê-
puj¹cymi zastrze¿eniami:
1) dla maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia ubezpieczonych w systemie na 

sumy sta³e górn¹ granicê odpowiedzialnoœci dla ka¿dej z pozycji 
ewidencji œrodków trwa³ych stanowi suma ubezpieczenia ustalona 
dla tej pozycji;

2) dla gotówki górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci jest suma 
ubezpieczenia okreœlona w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, 
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¿e nie przekracza ona limitów dla przechowywania lub 
transportowania gotówki okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do 
niniejszych owu. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia gotówki jest 
wy¿sza od okreœlonej w za³¹czniku nr 1, górn¹ granicê 
odpowiedzialnoœci stanowi limit podany w za³¹czniku;

3) w przypadku, gdy w umowie ubezpieczenia okreœlone zosta³y 
uzgodnione przez strony umowy limity odpowiedzialnoœci (na jedno 
i wszystkie zdarzenia) za szkody powsta³e wskutek wskazanych 
w umowie zdarzeñ, górn¹ granicê odpowiedzialnoœci stanowi¹ te 
limity (odpowiednio na jedno i wszystkie zdarzenia).

3. Suma ubezpieczenia dla gotówki ustalana jest ³¹cznie dla kradzie¿y 
z w³amaniem i rabunku w lokalu oraz odrêbnie podczas transportu.

Systemy ubezpieczeñ
§ 33

1. W zale¿noœci od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia 
mo¿e zostaæ zawarta w nastêpuj¹cych systemach ubezpieczeñ:
1) na sumy sta³e,
2) na pierwsze ryzyko.

2. W systemie ubezpieczenia na sumy sta³e mo¿e byæ ubezpieczone 
nastêpuj¹ce mienie: maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie, œrodki 
obrotowe i mienie osób trzecich. 

3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko mo¿e byæ ubezpieczone 
mienie: maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie, œrodki obrotowe, gotówka, 
mienie osób trzecich, mienie pracownicze.

4. W ubezpieczeniu na sumy sta³e suma ubezpieczenia ustalana jest na 
dzieñ zg³oszenia do ubezpieczenia, dla:
1) maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia – dla poszczególnych przedmiotów 

ubezpieczenia, wed³ug wartoœci:
a) ksiêgowej brutto – je¿eli stopieñ umorzenia (amortyzacji) nie 

przekracza 50 %,
b) odtworzeniowej (nowej), je¿eli stopieñ zu¿ycia technicznego nie 

przekracza 50%,
c) rzeczywistej,

2) œrodków obrotowych – wed³ug najwy¿szej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartoœci mienia, odpowiadaj¹cej cenie 
nabycia lub kosztom wytworzenia;

3) mienia osób trzecich – wed³ug najwy¿szej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartoœci rzeczywistej mienia (bez 
uwzglêdnienia prowizji lub mar¿y).

5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia w odniesieniu 
do ka¿dego przedmiotu ubezpieczenia ustalana jest w wysokoœci 
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaæ wskutek 
jednego zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia, przy czym dla:
1) maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia – wed³ug wartoœci rzeczywistej 

mienia;
2) œrodków obrotowych – wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej cenie 

nabycia lub kosztom wytworzenia;
3) gotówki – wed³ug wartoœci nominalnej (wartoœæ nominaln¹ waluty 

obcej przelicza siê na z³ote wed³ug œredniego kursu NBP, 
obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia);

4) mienia osób trzecich – wed³ug wartoœci rzeczywistej mienia (bez 
uwzglêdnienia prowizji lub mar¿y);

5) mienia pracowniczego – wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej 
iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników i przeciêtnej wartoœci 
rzeczywistej mienia przypadaj¹cej na jednego pracownika; w przy-
padku szkody, limit sumy ubezpieczenia na jednego pracownika 
równy jest ilorazowi ca³kowitej sumy ubezpieczenia mienia 
pracowniczego i liczby pracowników zatrudnionych w dniu szkody 
z tym, ¿e suma ubezpieczenia przypadaj¹ca na jednego 
pracownika nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 500 PLN.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ

Definicje
§ 34

Z zachowaniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 niniejszych owu 
przez u¿yte w treœci niniejszego ubezpieczenia okreœlenia, nale¿y rozumieæ:
1) czysta strata finansowa - strata wyra¿ona w pieni¹dzu nie bêd¹ca ani 

szkoda osobow¹ ani szkod¹ rzeczow¹; 
2) czynnoœci ¿ycia codziennego - czynnoœci dnia codziennego 

podejmowane przez Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, 
niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
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3) osoba bliska – ma³¿onek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, 
rodzeñstwo, dziadkowie, wnuki, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, 
macocha, pasierbowie, przysposabiaj¹cy, przysposobiony, opiekunowie 
posiadaj¹cy tytu³ prawny, osoby pozostaj¹ce pod opiek¹;

4) osoby objête ubezpieczeniem – Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony
(w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek) oraz byli i obecni 
pracownicy i pe³nomocnicy Ubezpieczaj¹cego.

5) podwykonawca – osoba fizyczna nie bêd¹c¹ pracownikiem 
w rozumieniu niniejszych owu oraz osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej a posiadaj¹ca 
zdolnoœæ prawn¹, której Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony powierzy³ 
wykonanie okreœlonych czynnoœci, us³ug lub prac;

6) Poszkodowany – ka¿da osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, a posiadaj¹ca 
zdolnoœæ prawn¹, wzglêdem której odpowiedzialnoœæ za wyrz¹dzon¹ 
szkodê ponosi Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony;

7) pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracê, 
powo³ania, wyboru, mianowania lub spó³dzielczej umowy o pracê albo 
na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytu³u której Ubezpie-
czaj¹cy/Ubezpieczony op³aca sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne
z wyj¹tkiem osoby fizycznej, która zawar³a z Ubezpieczaj¹cym/ 
Ubezpieczonym umowê cywilnoprawn¹ jako przedsiêbiorca; za pra-
cownika uznaje siê te¿ praktykanta lub wolontariusza, któremu 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony powierzy³ wykonywanie okreœlonych 
czynnoœci, us³ug lub prac;

8) produkt – rzecz ruchoma, chocia¿by zosta³a po³¹czona z inn¹ rzecz¹; za 
produkt uwa¿a siê równie¿ zwierzêta oraz energiê;

9) szkoda – szkoda osobowa, rzeczowa lub czysta strata finansowa;
10) szkoda osobowa  – œmieræ, uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia oraz 

straty pozostaj¹ce w normalnym zwi¹zku przyczynowym ze œmierci¹, 
uszkodzeniem cia³a lub rozstrojem zdrowia;

11) szkoda rzeczowa – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty 
pozostaj¹ce w normalnym zwi¹zku przyczynowym z uszkodzeniem lub 
zniszczeniem rzeczy; 

12) Uprawniony – osoba imiennie upowa¿niona przez Ubezpieczonego 
przez Poszkodowanego do otrzymania odszkodowania; w przypadku 
nie wyznaczenia osoby Uprawnionej w razie œmierci Poszkodowanego, 
za osobê Uprawnion¹ uwa¿a siê cz³onków rodziny Poszkodowanego 
wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³¿onek, dzieci, rodzice, pozostali 
spadkobiercy ustawowi;

13) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie bezpoœrednio zwi¹zane 
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ i posiadanym mieniem bêd¹ce bezpoœ-
redni¹ przyczyn¹ szkody na mieniu lub osobie.

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 35

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna osób 
objêtych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrz¹dzone 
Poszkodowanemu w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci okreœlonej 
w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i u¿ytkowaniem mienia - 
(delikt + kontrakt).

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrz¹dzone wskutek ra¿¹cego 
niedbalstwa osób objêtych ubezpieczeniem.

3. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrz¹dzone przez by³ych i obecnych 
pracowników oraz pe³nomocników Ubezpieczaj¹cego w zwi¹zku 
z wykonywaniem przez nich obowi¹zków s³u¿bowych lub czynnoœci 
objêtych zakresem umocowania.

4. Ochron¹ objête s¹ wypadki ubezpieczeniowe, które mia³y miejsce 
w okresie ubezpieczenia i wyst¹pi³y na terytorium RP.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego z zakresu ubezpieczenia okreœlonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu mo¿e zostaæ wy³¹czona dpowiedzialnoœæ 
cywilna Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego z tytu³u niewykonania lub 
nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania (odpowiedzialnoœæ cywilna 
kontraktowa). W takiej sytuacji zastosowanie bêdzie mia³a zni¿ka 
stawki/sk³adki, okreœlona w taryfie stawek/sk³adek obowi¹zuj¹cej do 
niniejszych owu. 

6. W zakresie okreœlonym w ust. 1, Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za 
szkody wyrz¹dzone w trakcie przeprowadzania przez Ubezpiecza-
j¹cego/Ubezpieczonego imprez nie podlegaj¹cych obowi¹zkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej, pod warunkiem, ¿e 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony w zakresie swojej dzia³alnoœci jest 
uprawniony do organizowania tego typu imprez (np. imprezy artystyczne, 
rozrywkowe itp.).
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§ 36
Niniejsze owu nie maj¹ zastosowania do szkód: 
1) powsta³ych w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, którego  wykonywanie 

wymaga posiadania odpowiednich uprawnieñ,
2) wyrz¹dzonych w zwi¹zku z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych,
3) wynik³ych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy prze-

wozu lub spedycji,
4) zwi¹zanych z posiadaniem lub u¿ytkowaniem statków, pojazdów 

szynowych, urz¹dzeñ lataj¹cych lub p³ywaj¹cych,
5) wyrz¹dzonych przez osobê fizyczn¹ w zwi¹zku z wykonywaniem 

czynnoœci ¿ycia prywatnego.
§ 37

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki do umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, zgodnie z Za³¹cznikiem nr 2 
i 3 do niniejszych owu, mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule 
dodatkowe (rozszerzaj¹ce):
1) na mocy za³¹cznika nr 2:

a) klauzula 1/OC - ubezpieczenie OC z tytu³u zarobkowego 
prowadzenia hotelu lub innego podobnego zak³adu, za szkody 
w rzeczach nale¿¹cych do goœci hotelowych,

b) klauzula 2/OC - ubezpieczenie OC za szkody powsta³e w zwi¹zku 
z prowadzeniem dzia³alnoœci agroturystycznej,

c) klauzula 3/OC - ubezpieczenie OC z tytu³u wykonywania robót 
budowlano-monta¿owych,

d) klauzula 4/OC - rozszerzenie zakresu terytorialnego,
e) klauzula 5/OC - ubezpieczenie OC najemcy nieruchomoœci,
f ) klauzula 6/OC - ubezpieczenie OC najemcy ruchomoœci,
g) klauzula 7/OC - ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy 

pracy (OC pracodawcy),
h) klauzula 8/OC - ubezpieczenie OC za szkody w œrodkach trans-

portu i kontenerach nale¿¹cych do osób trzecich, wyrz¹dzone 
podczas prac ³adunkowych (OC za szkody w œrodkach trans-
portu),

i) klauzula 9/OC - ubezpieczenie OC z tytu³u przeprowadzania jazd 
próbnych,

j) klauzula 10/OC - ubezpieczenie OC za szkody powsta³e w mieniu 
przyjêtym w celu wykonania us³ugi, obróbki, naprawy i innych 
czynnoœci w ramach dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej 
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

k) klauzula 11/OC - ubezpieczenie OC za szkody œrodowiskowe,
l) Klauzula 12/OC - ubezpieczenie OC za szkody wyrz¹dzone przez 

pojazdy wolnobie¿ne,
m) klauzula 13/OC - ubezpieczenie OC podwykonawców,
n) klauzula 14/OC - ubezpieczenie OC wynajmuj¹cego,
o) klauzula 15/OC - ubezpieczenie OC za produkt niebezpieczny,
p) klauzula 16/OC - ubezpieczenie OC za szkody osobowe wynika-

j¹ce z zatruæ pokarmowych,
q) klauzula 17/OC - ubezpieczenie OC za szkody z tytu³u 

prowadzenia szatni,
r) klauzula 18/OC - ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach 

znajduj¹cych siê w pieczy,
s) klauzula 19/OC - ubezpieczenie OC za szkody w podziemnych 

instalacjach i urz¹dzeniach,
t) klauzula 20/OC - ubezpieczenia OC za szkody wynik³e z dzia³ania 

m³otów, kafarów lub walców,
u) klauzula 21/OC - ubezpieczenie OC parkingu strze¿onego,
v) klauzula 22/OC - ubezpieczenie OC za wadliwie wykonane prace 

lub us³ugi,
w) klauzula 23/OC - ubezpieczenie OC farmaceuty i technika far-

macji,
x) klauzula 24/OC - ubezpieczenie OC z tytu³u prowadzenia salonu 

fryzjerskiego, kosmetycznego, solarium, klubu fitness, spa, si³owni.
2) na mocy za³¹cznika nr 3:

a) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci,
b) (KCS 09) Klauzula automatycznego uzupe³nienia sumy ubezpie-

czenia,
c)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
d) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,
e) (KCS 15) Klauzula pro rata temporis w ubezpieczeniu OC.

2. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe, 
poprzez w³¹czenie wybranych klauzul, o których mowa w ust. 1, niniejsze 
owu maj¹ zastosowanie o tyle, o ile treœæ w³¹czonej klauzuli nie stanowi 
inaczej.

3. Klauzule dodatkowe nie mog¹ zostaæ wykupione samodzielnie, bez 

E
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zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie podstawowym (zgodnie  
z § 35 ust. 1 niniejszych owu). 

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 38

Z zachowaniem wy³¹czeñ i ograniczeñ odpowiedzialnoœci okreœlonych w § 4 
niniejszych owu, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego osobom bliskim, 
wspólnikom, osobom bliskim wspólników lub osobom objêtym ubez-
pieczeniem lub z którymi Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym,

2) wyrz¹dzone pomiêdzy podmiotami objêtymi ochron¹ ubezpieczeniow¹ 
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia,

3) wyrz¹dzone podmiotom powi¹zanym kapita³owo z Ubezpiecza-
j¹cym/Ubezpieczonym oraz spó³kom, w których Ubezpieczaj¹-
cy/Ubezpieczony jest udzia³owcem lub akcjonariuszem, 

4) wyrz¹dzone po spo¿yciu alkoholu lub pod wp³ywem narkotyków, 
œrodków psychotropowych, innych œrodków odurzaj¹cych itp.,

5) zwi¹zane z naruszeniem dóbr osobistych, praw w³asnoœci intelektualnej, 
praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych,

6) za które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek 
przejêcia w umowie lub jednostronnej deklaracji odpowiedzialnoœci 
cywilnej przekraczaj¹cej zakres wynikaj¹cy z przepisów prawa, jak 
równie¿ wskutek zmiany charakteru wi¹¿¹cego go z kontrahentem 
zobowi¹zania, w szczególnoœci przez wprowadzenie zobowi¹zania 
rezultatu w miejsce starannego dzia³ania,

7) polegaj¹ce na wyst¹pieniu czystych strat finansowych,
8) których Ÿród³em jest niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu w³adzy publicznej, w tym niewydanie lub wydanie 
wadliwego aktu prawnego,

9) polegaj¹ce na zap³acie wszelkiego rodzaju kar pieniê¿nych, grzywien 
s¹dowych lub administracyjnych, odszkodowañ z tytu³u odst¹pienia od 
umowy, odszkodowañ karnych, innych kar o charakterze pieniê¿nym
(np. nawi¹zki), podatków publicznoprawnych lub op³at manipu-
lacyjnych; zakres ochrony nie obejmuje równie¿ roszczeñ o zwrot 
zadatków oraz kosztów poniesionych na poczet wykonania umów lub 
robót przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego pracowników, 

10) wynikaj¹ce z nieterminowego dostarczenia produktu, wykonania us³ugi 
lub umowy, a tak¿e z przekroczenia ustalonych kosztów, 

11) wynikaj¹ce z wycofania wadliwego lub niebezpiecznego produktu  
z rynku,

12) w substancji produktu, podlegaj¹ce naprawie w ramach gwarancji, 
rêkojmi lub polegaj¹ce na niezgodnoœci towaru konsumpcyjnego 
z umow¹ sprzeda¿y,

13) wyrz¹dzone przez produkt, z tytu³u których roszczenia dochodzone s¹ 
na zasadach ogólnych,

14) powsta³e wskutek wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy,
15) zwi¹zane z produkcj¹ (elementów, czêœci, zespo³ów), remontem, 

konserwacj¹, ekspoloatacj¹ oraz obs³ug¹ statków powietrznych, 
wodnych, kosmicznych, jak równie¿ szkody spowodowane przez 
produkt przeznaczony do u¿ywania lub zamontowania w statkach 
powietrznych, wodnych, kosmicznych lub w pojazdach mechanicznych 
(dotyczy to zarówno szkód w produkcie, jak i szkód spowodowanych 
przez te produkty), 

16) w pojazdach mechanicznych stanowi¹cych w³asnoœæ pracowników 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, osób bliskich Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego lub jego pracownika,

17) polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie œrodków p³atniczych, 
kart elektronicznych, w tym kart p³atniczych, papierów wartoœciowych, 
dokumentów, akt, rêkopisów, planów, bi¿uterii, metali i kamieni 
szlachetnych, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, 
jakichkolwiek kolekcji, dzie³ sztuki, antyków, 

18) wyrz¹dzone przez stopniowe i d³ugotrwa³e oddzia³ywanie: tempe-
ratury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, py³u, sadzy, kurzu, ha³asu, 
wibracji, œcieków, zagrzybienia oraz szkód wyrz¹dzonych wskutek 
zapadniêcia siê terenu, osiadania gruntu, obsuniêcia siê ziemi, zalania 
przez wody stoj¹ce, p³yn¹ce lub powsta³e wskutek wybicia wody lub 
cofniêcia œcieków z instalacji i urz¹dzeñ kanalizacyjnych i wodoci¹-
gowych, 

19) w programach komputerowych lub noœnikach danych,
20) powsta³e wskutek przeniesienia chorób, w tym chorób zakaŸnych, jak 

równie¿ powsta³e wskutek choroby zwierz¹t nale¿¹cych do Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub przez niego sprzedawanych, w sytu-
acji gdy wiedzia³ on o chorobie lub wiedzieæ powinien,
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21) powsta³e w trakcie przeprowadzanych treningów lub uprawiania sportu 
o charakterze wyczynowym,

22) powsta³e w uprawach oraz w drzewostanie lasów i parków, rezerwatów, 
23) wyrz¹dzone w zwi¹zku z polowaniami,
24) zwi¹zane bezpoœrednio lub poœrednio z promieniowaniem wysoko-

energetycznym, laserowym, a tak¿e wynikaj¹ce z bezpoœredniego lub 
poœredniego oddzia³ywania pola elektromagnetycznego,

25) wyrz¹dzone przez wytwarzanie, przetwarzanie, przesy³anie energii 
elektrycznej b¹dŸ powsta³e w zwi¹zku z niedostarczeniem lub 
dostarczeniem energii elektrycznej o niew³aœciwych parametrach,

26) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio w zwi¹zku z wydobywaniem, 
przetwarzaniem, produkcj¹, dystrybucj¹, przechowywaniem, transpor-
tem azbestu (w tym, w zwi¹zku z u¿yciem produktów zawieraj¹cych 
azbest), formaldehydu, hormonalnych œrodków antykoncepcyjnych lub 
powsta³e wskutek bezpoœredniego lub poœredniego oddzia³ywania/ 
u¿ywania wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz przez produkty lub 
substancje mog¹ce powodowaæ raka oraz pylicê,

27) powsta³e w zwi¹zku ze sk³adowaniem, wytwarzaniem, obróbk¹, 
wykorzystaniem, przetwarzaniem, handlem lub transportem materia³ów 
wybuchowych lub amunicji, 

28) polegaj¹ce na uszkodzeniu wagonów w przedsiêbiorstwach prze-
³adunkowych, spedycyjnych lub sztauerskich,

29) z tytu³u posiadania i/lub zarz¹dzania drogami,
30) zwi¹zane z prowadzeniem prac wyburzeniowych i/lub rozbiórkowych, 
31) wyrz¹dzone przez pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie 

posiadaj¹cych stosownych uprawnieñ, kwalifikacji lub przeszkolenia do 
wykonywania robót objêtych zakresem ubezpieczenia,

32) spowodowane z³ym stanem technicznym urz¹dzeñ, za których 
konserwacjê i przegl¹d ponosi odpowiedzialnoœæ Ubezpieczaj¹cy/ 
Ubezpieczony albo wynikaj¹ce z wykorzystania sprzêtu i urz¹dzeñ
o parametrach niew³aœciwych ze wzglêdu na wymogi techniczne lub 
technologiczne,

33) wyrz¹dzone przez osobê nie posiadaj¹c¹ stosownego zezwolenia lub 
wobec której wydano decyzjê o cofniêciu zezwolenia na prowadzenie 
apteki,

34) powsta³e wskutek sprzeda¿y lub wydania produktów leczniczych bez 
recepty, na które wymagana jest recepta, 

35) powsta³e w nastêpstwie naruszenia obowi¹zuj¹cych regulacji dotycz¹-
cych zabezpieczenia preparatów, odczynników, œrodków chemicznych, 
produktów leczniczych silnie dzia³aj¹cych, œrodków psychotropowych
i narkotyków,

36) powsta³e wskutek wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych 
niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,

37) powsta³e z tytu³u roszczeñ o wykonania zastêpcze,
38) wynik³e z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa zagranicznego,
39) spowodowane  przez przedsiêbiorców na skutek niewykonania lub 

nienale¿ytego wykonania czynnoœci zawodowych w zakresie odpo-
wiedzialnoœci cywilnej architektów i projektantów,

40) spowodowane przez produkt zawieraj¹cy ludzk¹ krew lub osocze lub 
inne substancje krwiopochodne ludzkiego pochodzenia,

41) wyrz¹dzone przez nastêpuj¹ce produkty: leki oraz surowce i artyku³y 
farmaceutyczne, produkty zawieraj¹ce silikon wykorzystywany do celów 
medycznych, sprzêt medyczny i implanty medyczne, œrodki anty-
koncepcyjne, kosmetyki, opryski, nawozy, œrodki owadobójcze, œrodki do 
kontroli szkodników i chwastów, pasze dla zwierz¹t, beton gotowy
i prefabrykaty do celów budowlanych, produkty infrastruktury kolejowej; 
niniejsze wy³¹czenie dotyczy tylko ubezpieczenia OC za produkt 
producentów/ wytwórców ww. produktów,

42) okreœlone w § 39, chyba ¿e umówiono siê inaczej.
§ 39

1. O ile strony nie umówi³y siê inaczej, poprzez w³¹czenie do umowy 
ubezpieczenia klauzul dodatkowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci lub 
wykonywaniem zawodu w zakresie:
1) zarobkowego prowadzenia hotelu lub innego podobnego zak³adu, za 

szkody w rzeczach nale¿¹cych do goœci hotelowych, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 1/OC, 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

2) prowadzenia dzia³alnoœci agroturystycznej, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 2/OC, 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

3) powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanych, chyba ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 3/OC, 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

,,
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4) wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 4/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

5) w nieruchomoœciach, z których Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony ko-
rzysta³ na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzier¿awy, u¿yczenia, 
u¿ywania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, chyba, ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 
5/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

6) w ruchomoœciach, z których Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony korzysta³ 
na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzier¿awy, u¿yczenia, 
u¿ywania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 6/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

7) bêd¹ce skutkiem wypadków przy pracy pracowników Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego, chyba ¿e zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 7/OC wymienionej 
w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

8) wyrz¹dzone w œrodkach transportu i kontenerach nale¿¹cych do osób 
trzecich podczas prac ³adunkowych, chyba ¿e zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 8/OC wymienionej 
w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

9) powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 9/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

10) powsta³e w mieniu przyjêtym w celu wykonania us³ugi, obróbki, 
naprawy i innych czynnoœci w ramach dzia³alnoœci gospodarczej 
prowadzonej przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, chyba ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 
10/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

11) wyrz¹dzone w œrodowisku przez jego ska¿enie lub zanieczyszczenie, 
chyba ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli 
dodatkowej 11/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

12) wyrz¹dzone przez pojazdy wolnobie¿ne, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 12/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

13) wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego, chyba ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 13/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do 
niniejszych owu,

14) w ruchomoœciach najemcy z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej 
wynajmuj¹cego, chyba ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 14/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do 
niniejszych owu,

15) wyrz¹dzone przez produkt niebezpieczny, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 15/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2  do niniejszych owu,

16) wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych, chyba ¿e zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 16/OC wymienionej w 
za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

17) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem szatni, chyba ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 17/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

18) w rzeczach znajduj¹cych siê w pieczy, pod dozorem, lub kontrol¹ 
Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego, chyba, ¿e zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 18/OC wymienionej w 
za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

19) wyrz¹dzone w podziemnych instalacjach i urz¹dzeniach i/lub 
w urz¹dzeniach i instalacjach stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹ 
nieruchomoœci, chyba, ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 19/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do 
niniejszych owu,

20) wynik³e z dzia³ania m³otów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów 
lub walców, chyba, ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 20/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do 
niniejszych owu,

21) powsta³e w pojazdach mechanicznych znajduj¹cych siê w pieczy, pod 
dozorem lub kontrol¹ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹- 
zku z prowadzeniem parkingu strze¿onego, chyba, ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 21/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

22) powsta³e po wykonaniu pracy lub us³ugi wynik³e z ich wadliwego 
wykonania, chyba, ¿e zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 22/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do 
niniejszych owu,
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23) wyrz¹dzone przez farmaceutê lub technika farmacji, chyba, ¿e zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 23/OC 
wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu,

24) wynik³e z przeniesienia chorób zakaŸnych i zaka¿eñ przez salony 
fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, kluby fitness, spa, si³ownie, chyba, ¿e 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 
24/OC wymienionej w za³¹czniku nr 2 do niniejszych owu. 

2. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki oraz na odrêbnie ustalonych warunkach, ry-
zyka dodatkowe wymienione w ust. 1, mog¹ zostaæ objête ochron¹ ubez-
pieczeniow¹ poprzez w³¹czenie do umowy ubezpieczenia wskazanych 
przez Ubezpieczaj¹cego ryzyk dodatkowych w formie klauzul zawartych 
w za³¹czniku nr 2, które stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszych owu.

Suma gwarancyjna i warunki jej zmiany
§ 40

1. Maksymalna suma gwarancyjna dla zakresu ubezpieczenia okreœlonego 
w § 35 ust. 1 owu wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
zaistnia³e w okresie ubezpieczenia.

2. Dla ryzyk dodatkowych (klauzule zawarte w za³¹czniku nr 2 do niniejszych 
owu), ustanawia siê maksymalny podlimit sumy gwarancyjnej na wszystkie 
zdarzenia w wysokoœci:

1) do 500 000 PLN - szkody w rzeczach nale¿¹cych do goœci  hotelowych 
w zwi¹zku z zarobkowym prowadzeniem hotelu lub innego 
podobnego zak³adu (klauzula dodatkowa 1/OC),

2) do 500 000 PLN - szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z prowadzeniem 
dzia³alnoœci agroturystycznej (klauzula dodatkowa 2/OC),

3) do 1 000 000 PLN - szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem 
robót budowlano-monta¿owych (klauzula dodatkowa 3/OC),

4) do 200 000 PLN - szkody wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (klauzula dodatkowa 4/OC),

5) do 1 000 000 PLN - szkody w nieruchomoœciach, z których 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, 
podnajmu, dzier¿awy, u¿yczenia, u¿ywania, leasingu lub innej umowy 
cywilnoprawnej (klauzula dodatkowa 5/OC),

6) do 200 000 PLN - szkody w ruchomoœciach, z których Ubezpieczaj¹cy/ 
Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, podnajmu, 
dzier¿awy, u¿yczenia, u¿ywania, leasingu lub innej umowy cywilno-
prawnej (klauzula dodatkowa 6/OC),

7) do 300 000 PLN - szkody bêd¹ce skutkiem wypadków przy pracy 
pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego (klauzula dodat-
kowa 7/OC),

8) do 100 000 PLN - szkody wyrz¹dzone w œrodkach transportu i kon-
tenerach nale¿¹cych do osób trzecich podczas prac ³adunkowych 
(klauzula dodatkowa 8/OC),

9) do 100 000 PLN - szkody powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem 
jazd próbnych (klauzula dodatkowa 9/OC),

10) do 200 000 PLN - szkody powsta³e w mieniu przyjêtym w celu 
wykonania us³ugi, obróbki, naprawy i innych czynnoœci w ramach 
dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego (klauzula dodatkowa 10/OC),

11) do 200 000 PLN - szkody wyrz¹dzone w œrodowisku przez jego 
ska¿enie lub zanieczyszczenie (klauzula dodatkowa 11/OC),

12) do 100 000 PLN - szkody wyrz¹dzone przez pojazdy wolnobie¿ne     
(klauzula dodatkowa 12/OC )

13) do 1 000 000 PLN - szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego (klauzula dodatkowa 13/OC),

14) do 500 000 PLN - szkody w ruchomoœciach najemcy z tytu³u 
odpowiedzialnoœci cywilnej wynajmuj¹cego (klauzula dodatkowa 
14/OC),

15) do 300 000 PLN - szkody wyrz¹dzone przez produkt niebezpieczny 
(klauzula dodatkowa 15/OC),

16) do 100 000 PLN - szkody wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych (klauzula 
dodatkowa 16/OC),

17) do 50 000 PLN - szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem szatni 
(klauzula dodatkowa 17/OC),

18) do 200 000 PLN - szkody w rzeczach znajduj¹cych siê w pieczy, pod 
dozorem, lub kontrol¹ Ubezpieczaj¹cego/ubezpieczonego (klauzula 
dodatkowa 18/OC),

19) do 200 000 PLN - szkody wyrz¹dzone w podziemnych instalacjach i 
urz¹dzeniach i/lub w urz¹dzeniach i instalacjach stanowi¹cych czêœæ 
sk³adow¹ nieruchomoœci (klauzula dodatkowa 19/OC),

20) do 200 000 PLN - szkody wynik³e z dzia³ania m³otów pneumatycznych, 
hydraulicznych, kafarów lub walców (klauzula dodatkowa 20/OC),

21) do 200 000 PLN - szkody powsta³e w pojazdach mechanicznych 

znajduj¹cych siê w pieczy, pod dozorem lub kontrol¹ Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku z prowadzeniem parkingu 
strze¿onego (klauzula dodatkowa 21/OC),

22) do 200 000 PLN - szkody powsta³e po wykonaniu pracy lub us³ugi 
wynik³e z ich wadliwego wykonania (klauzula dodatkowa 22/OC),

23) do 300 000 PLN - szkody wyrz¹dzone przez farmaceutê i technika 
farmacji (klauzula dodatkowa 23/OC),

24) do 100 000 PLN - za szkody wynikaj¹ce z ryzyka przeniesienia chorób 
zakaŸnych i zaka¿eñ (klauzula dodatkowa 24/OC).

3. Wyp³ata odszkodowania za szkodê z zakresu ryzyka dodatkowego 
powoduje pomniejszenie podlimitu sumy gwarancyjnej na ww. ryzyko 
dodatkowe i sumy gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczyciel zobowi¹zany jest do zap³acenia nale¿nego od Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego odszkodowania w granicach jego odpo-
wiedzialnoœci cywilnej, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci sumy 
gwarancyjnej, podlimitu na jedno zdarzenie lub podlimitu na ryzyko 
dodatkowe.

5. Poza wyp³at¹ nale¿nego od Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego odszko-
dowania, Ubezpieczyciel pokrywa:
1) uzasadnione i niezbêdne koszty dzia³añ maj¹cych na celu 

zmniejszenie szkody lub zapobie¿enie jej zwiêkszeniu,
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo³anych za zgod¹ 

Ubezpieczyciela w celu  ustalenia okolicznoœci lub rozmiaru szkody,
3) uzasadnione koszty procesu z udzia³em Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-

czonego jako strony pozwanej, w procesie o naprawienie szkody 
objêtej umow¹ ubezpieczeniow¹, prowadzonego po uprzednim 
uzyskaniu zgody ze strony Ubezpieczyciela.

6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 ³¹cznie z wyp³at¹ odszkodowania nie 
mog¹ przekroczyæ ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.

7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nie s¹ zaliczane w poczet sumy 
gwarancyjnej, z tym, ¿e ich ³¹czna wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ 10% 
sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich zdarzeñ.

Zg³oszenie szkody.
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania

§ 41
1. Ubezpieczyciel ustala wysokoœæ nale¿nego odszkodowania wed³ug zasad 

odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,  
z uwzglêdnieniem postanowieñ niniejszych owu oraz postanowieñ 
dodatkowych lub odmiennych, o ile strony wprowadzi³y je do umowy 
ubezpieczenia.

2. W przypadku powstania szkody rzeczowej objêtej odpowiedzialnoœci¹ 
Ubezpieczyciela, nale¿ne odszkodowanie zostaje pomniejszone o franszyzê 
redukcyjn¹. 

3. O ile strony nie umówi³y siê inaczej, franszyza redukcyjna w ka¿dej szkodzie 
wynosi 300 PLN.

4. Franszyzy redukcyjne okreœlone w klauzulach, o których mowa w § 37 nie 
podlegaj¹ zniesieniu lub wykupieniu, o ile postanowienia tych klauzul nie 
mówi¹ inaczej.

III POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

§ 42
1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia w zwi¹zku z umow¹ 

ubezpieczenia powinny byæ, pod rygorem niewa¿noœci, sk³adane na piœmie 
za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym.

2. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany zawiadomiæ Ubezpie-
czyciela o ka¿dorazowej zmianie siedziby lub adresu. Je¿eli 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zmieni³ siedzibê lub adres i nie zawiadomi³ 
o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni 
znany adres Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, uwa¿a siê za dorêczone 
i wywo³uj¹ce skutki prawne od chwili, w której zosta³oby dorêczone, gdyby 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony nie zmieni³ siedziby lub adresu.

3. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na 
wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d 
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, 
Ubezpieczonego, Uprawnionego lub Poszkodowanego z umowy 
ubezpieczenia.

4. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie 
niniejszych owu jest prawo polskie.
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§ 43
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ 

nr 47/2010 Zarz¹du InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
17.08.2010 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
od dnia  01.11.2010 r.

2. Zgodnie z postanowieniami wy¿ej wymienionej uchwa³y z dniem 
01.11.2010 r. straci³y moc ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone 
uchwa³¹ nr 19/2009 Zarz¹du InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia 
31.03.2009.r.
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Prezes Zarz¹du

Jan Bogutyn

Wiceprezes Zarz¹du

Zbigniew Mikulski

17OWU „EURO 10 Plus” - POSTANOWIENIA KONCOWE
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Za³¹czniki:
Za³¹cznik nr 1 - Minimalne wymogi zabezpieczenia mienia i gotówki przed kradzie¿¹ z w³amaniem lub rabunkiem,
Za³¹cznik nr 2 - Klauzule dodatkowe do OC,
Za³¹cznik nr 3 - Klauzule dodatkowe,
Za³¹cznik nr 4 - Klauzula umowna ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i noœników danych,
Za³¹cznik nr 5 - Klauzula umowna ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
Za³¹cznik nr 6 - Klauzula umowna ubezpieczenie kosztów sta³ych dzia³alnoœci,
Za³¹cznik nr 7 - Klauzula umowna ubezpieczenie wandalizmu,
Za³¹cznik nr 8 - Klauzula umowna ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st³uczenia,
Za³¹cznik nr 9 - Klauzula umowna ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków ,
Za³¹cznik nr 10 - Klauzula umowna ubezpieczenie ochrony prawnej.



MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA I GOTÓWKI 
PRZED KRADZIE¯ ¥ Z W£AMANIEM LUB RABUNKIEM

Definicje
§ 1

Z zastrze¿eniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
Plus” przez u¿yte w treœci niniejszego za³¹cznika okreœlenia, nale¿y rozumieæ:
1) jednostka obliczeniowa (zwana dalej „j.o.”) – kwota odpowiadaj¹ca 

120-krotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za ostatni 
kwarta³ poprzedzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia, wed³ug danych 
og³oszonych przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzien-
niku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

2) konwojent – pracownik ochrony zewnêtrznej wyposa¿ony w broñ paln¹;
3) ochrona wewnêtrzna (sta³y dozór) – s³u¿ba sk³adaj¹ca siê z pra-

cowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, wykonuj¹ca zadania
w zakresie ochrony osób i mienia;

4) ochrona zewnêtrzna (sta³y dozór) – podmiot, posiadaj¹cy koncesjê 
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie ochrony osób
i mienia;

5) pomieszczenie do przechowywania gotówki – przestrzeñ 
wydzielona trwa³ymi œcianami o wzmocnionej konstrukcji, wyposa¿ona
w odpowiednie urz¹dzenia techniczne, s³u¿¹ca do przechowywania 
gotówki np. skarbiec, pokój skarbcowy, chroniona alarmem, którego 
sygna³ jest odbierany w jednostce policji lub ochronie zewnêtrznej;

6) pracownik ochrony - osoba posiadaj¹ca licencjê pracownika ochrony 
fizycznej lub licencjê pracownika zabezpieczenia technicznego 
i wykonuj¹ca zadania w ramach ochrony wewnêtrznej lub zewnêtrznej;

7) system alarmowy klasy SA3 - system alarmowy stanowi¹cy 
zabezpieczenie urz¹dzeñ lub pomieszczeñ do przechowywania gotówki, 
spe³niaj¹cy wymagania PN-93/E-08390 (PN-Polska Norma);

8) system sygnalizacji napadu - system znajduj¹cy siê w ci¹g³ej 
gotowoœci do sygnalizowania zagro¿enia poprzez tzw. „cichy alarm”, 
posiadaj¹cy œwiadectwo certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
uruchamiany za pomoc¹ zainstalowanych urz¹dzeñ wraz z transmisj¹ 
sygna³u alarmowego do policji lub ochrony zewnêtrznej;

9) urz¹dzenie do przechowywania gotówki - atestowane urz¹dzenie 
przeznaczone do przechowywania gotówki np. szafy stalowe, szafy 
pancerne, chronione alarmem, którego sygna³ jest odbierany w jednostce 
policji lub ochronie zewnêtrznej.

Konstrukcja œcian, stropów, sufitów, pod³óg i dachów
§ 2

1. Œciany, stropy, sufity, pod³ogi i dachy budynków i lokali, w których znajduje 
siê ubezpieczone mienie, powinny byæ wykonane z materia³ów 
odpornych na zniszczenie lub wywa¿enie za pomoc¹ prostych, ogólnie 
dostêpnych narzêdzi i nie posiadaæ otworów, które umo¿liwiaj¹ dostêp do 
ubezpieczonego mienia bez w³amania.

2. Je¿eli lokal, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, po³¹czony jest 
z innym lokalem u¿ytkowanym przez osobê trzeci¹ drzwiami, oknem lub 
innym otworem, to otwory te powinny byæ:
1) zabezpieczone w sposób okreœlony w § 3 i 4 niniejszego za³¹cznika lub
2) zamurowane na gruboœæ jednej ceg³y, tak aby œciana ta stanowi³a jedn¹ 

ca³oœæ i przeszkodê, której sforsowanie nie bêdzie mo¿liwe bez u¿ycia 
narzêdzi, czego dowodem bêd¹ œlady ich u¿ycia.

3. Pomieszczenia wykonane w ca³oœci lub w czêœci z siatki drucianej lub 
z innych konstrukcji a¿urowych, a tak¿e z brezentu lub z pow³ok 
z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, 
namioty) nie s¹ uwa¿ane za pomieszczenia nale¿ycie zabezpieczone.

Zabezpieczenie okien i innych zewnêtrznych otworów
§ 3

1. Wszystkie okna i inne zewnêtrzne otwory w budynku i lokalu, w którym 
znajduje siê ubezpieczone mienie, powinny byæ w nale¿ytym stanie 
technicznym, w³aœciwie osadzone i zamkniête.

2. Okna i inne otwory zewnêtrzne w lokalach znajduj¹cych siê w piw-
nicach, suterenach i na parterach, a tak¿e w lokalach znajduj¹cych siê na 
wy¿szych kondygnacjach, do których jest dostêp z po³o¿onych pod nimi 
lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, dachów i drabinek 
po¿arowych musz¹ spe³niaæ wymogi okreœlone w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu.

3. Okna i inne otwory zewnêtrzne w budynkach i  lokalach, w których 
znajduje siê ubezpieczone mienie, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
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paragrafu, powinny byæ na ca³ej powierzchni zabezpieczone kratami, 
antyw³amaniowymi roletami lub ¿aluzjami, szybami o zwiêkszonej 
odpornoœci na przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3) lub okiennicami 
stalowymi w taki sposób, aby przedostanie siê do wnêtrza lokalu i budynku 
nie by³o mo¿liwe bez u¿ycia si³y i narzêdzi.

4. Antyw³amaniowe rolety lub ¿aluzje, szyby o zwiêkszonej odpornoœci na 
przebicie i rozbicie, okiennice stalowe musz¹ posiadaæ œwiadectwo 
certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzaj¹ce wzmoc-
nion¹ odpornoœæ na w³amanie.

5. Kraty, antyw³amaniowe rolety lub ¿aluzje oraz okiennice stalowe powinny 
byæ prawid³owo osadzone (trwale zainstalowane do elementów konstruk-
cyjnych budynku) i w przypadku kiedy s¹ one ruchome dodatkowo 
zamkniête na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê 
wielozastawkow¹.

6. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie maj¹ zastosowania do 
lokali, w których ustanowiono sta³y dozór dla danego lokalu lub 
zaopatrzonych w czynne  i sprawne urz¹dzenia sygnalizacyjno-alarmowe 
maj¹ce za zadanie sygnalizowanie w³amania. 

7. W przypadku wymienionym w ust. 6 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel 
mo¿e na³o¿yæ obowi¹zek oœwietlenia lokalu w porze nocnej. 

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnêtrznych
§ 4

1. Wszystkie drzwi zewnêtrzne w budynku i/lub lokalu, w którym znajduje siê 
ubezpieczone mienie, winny byæ zamykane na co najmniej dwa zamki 
wielozastawkowe (wielozapadkowe) lub na dwie k³ódki wielozastawkowe 
(wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych skoblach; dopuszcza siê 
zabezpieczenie pomieszczenia drzwiami wyposa¿onymi w jeden zamek 
o podwy¿szonej odpornoœci na w³amanie, który posiada stosowny atest 
wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, przez uprawnion¹ 
instytucjê.

2. Zabezpieczenie drzwi zewnêtrznych, sposób osadzenia futryny i drzwi, 
okuæ i zamków winny stanowiæ przeszkodê, której sforsowanie nie jest 
mo¿liwe bez u¿ycia si³y oraz narzêdzi, czego dowodami bêd¹ 
pozostawione œlady w³amania i wywa¿enia.

3. Drzwi oszklone, poza wymogami okreœlonymi w ust. 1, 2 i 4 powinny byæ 
na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antyw³amaniowymi 
roletami lub ¿aluzjami, szybami o zwiêkszonej odpornoœci na przebicie 
i rozbicie (co najmniej klasy P3) lub okiennicami stalowymi w taki 
sposób, aby przedostanie siê do wnêtrza lokalu nie by³o mo¿liwe bez 
u¿ycia si³y i narzêdzi. 
Antyw³amaniowe rolety lub ¿aluzje, szyby o zwiêkszonej odpornoœci na 
przebicie i rozbicie, okiennice stalowe musz¹ posiadaæ œwiadectwo 
certyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zak³adu Rozwoju 
Technicznej Ochrony Mienia, potwierdzaj¹ce wzmocnion¹ odpornoœæ na 
w³amanie.

4. Drzwi oszklone nie mog¹ byæ zaopatrzone w zamki (zasuwy), które mo¿na 
otworzyæ bez klucza, przez otwór wybity w szybie.

5. Przy drzwiach dwuskrzyd³owych jedno skrzyd³o powinno byæ 
unieruchomione za pomoc¹ zasuwy u góry i u do³u od ich wewnêtrznej 
strony lub wewn¹trz drzwi.

6. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie maj¹ zastosowania do 
lokali, w których ustanowiono sta³y dozór dla danego lokalu albo 
w lokalach zaopatrzonych w czynne i sprawne urz¹dzenia sygnaliza-
cyjno-alarmowe maj¹ce za zadanie sygnalizowanie w³amania lub napadu.

7. W przypadku wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel 
mo¿e na³o¿yæ obowi¹zek oœwietlenia lokalu w porze nocnej.

Zabezpieczenie kluczy
§ 5

1. Klucze oryginalne i zapasowe do drzwi budynku i lokalu, w którym 
znajduje siê ubezpieczone mienie, do schowka do przechowywania 
gotówki oraz do pojazdów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ na 
podstawie niniejszych owu powinny byæ przechowywane w sposób 
chroni¹cy je przed kradzie¿¹ i uniemo¿liwiaj¹cy dostêp do nich osobom 
nieuprawnionym.

2. W razie zagubienia albo zaginiêcia kluczy (tak¿e kluczy zapasowych) 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony po powziêciu o tym wiadomoœci jest 
obowi¹zany niezw³ocznie zmieniæ zamki, na swój koszt pod rygorem 
utraty prawa do odszkodowania.
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Zabezpieczenie pojazdów mechanicznych stanowi¹cych 
œrodki obrotowe

§ 6
1. W przypadku ubezpieczenia pojazdów mechanicznych stanowi¹cych 

œrodki obrotowe za nale¿yte zabezpieczenie uwa¿a siê równie¿ 
pozostawienie ich na parkingu pod sta³ym dozorem, ogrodzonym sta³ym 
parkanem, siatk¹ drucian¹ lub p³otem, posiadaj¹cym bramê wjazdow¹ 
i wyjazdow¹, zamkniêt¹ na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy 
lub k³ódkê wielozastawkow¹, oœwietlonym w porze nocnej.

2. Pojazdy powinny byæ zabezpieczone w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 
dokonanie zaboru pojazdu bez w³amania. Kluczyki nie mog¹ byæ pozosta-
wione wewn¹trz pojazdów, w tym w stacyjkach zap³onowych. Wszystkie 
posiadane systemy zabezpieczaj¹ce powinny byæ sprawne i urucho-
mione, a wszystkie drzwi – zamkniête na zamki fabryczne.

3. Wjazd na parking powinien byæ zabezpieczony w sposób uniemo¿li-
wiaj¹cy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobê nieuprawnion¹.

Konstrukcja zamków, k³ódek i uchwytów
§ 7

1. Zamki, k³ódki i uchwyty zastosowane do zamkniêcia ubezpieczonego 
mienia powinny odpowiadaæ nastêpuj¹cym wymogom:
1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz ma w ³o-

patce wiêcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu,
2) k³ódki s³u¿¹ce zabezpieczeniu krat, drzwi, ¿aluzji, rolet lub okiennic 

powinny byæ k³ódkami wielozastawkowymi, spe³niaj¹cymi wymogi 
opisane w pkt. 1 niniejszego ustêpu, a ich obudowa powinna byæ 
ca³kowicie zamkniêta. W szczególnoœci wymogi te spe³niaj¹ k³ódki 
bezkab³¹kowe. W odniesieniu do k³ódek kab³¹kowych, otwór w kab³¹-
ku musi byæ tak dopasowany do rozmiarów urz¹dzenia zamykaj¹cego, 
aby nie by³o mo¿liwoœci wsuniêcia narzêdzia miêdzy kab³¹k a os³onê.

2. Uchwyty do mocowania k³ódek powinny byæ wykonane z p³askownika 
przymocowanego na sta³e, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego oberwanie, 
ukrêcenie lub obciêcie. Gruboœæ p³askownika i otwór do wprowadzenia 
kab³¹ka lub bolca powinien odpowiadaæ parametrom k³ódki. W przy-
padku powstawania na kab³¹ku wolnego miejsca nale¿y je wype³niaæ 
tulejk¹ dystansow¹ lub specjaln¹ wk³adk¹ wype³niaj¹c¹.

3. Zamki szyfrowe – mechaniczne i elektroniczne nie mog¹ stanowiæ 
podstawowego zabezpieczenia drzwi wejœciowych do budynku lub 
lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie.

§ 8
Je¿eli okiennice, kraty, sztaby, skoble oraz inne okucia zewnêtrzne otworów 
drzwiowych i okiennych nie s¹ wbudowane w œciany, musz¹ byæ 
przytwierdzone do œciany œrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny 
sposób od wewn¹trz.

Przechowywanie gotówki
§ 9

1. Gotówka powinna znajdowaæ siê w nale¿ycie zabezpieczonym (zgodnie 
z §1-8) lokalu, a ponadto powinna byæ przechowywana w urz¹dzeniach 
lub pomieszczeniach s³u¿¹cych do przechowywania gotówki, 
spe³niaj¹cych warunki techniczne okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie szczegó³owych zasad i wy-
magañ, jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne 
jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr 129 poz. 858 z póŸn. zm.). 
Maksymalne kwoty gotówki, jakie mog¹ byæ przechowane w danym 
rodzaju urz¹dzenia lub pomieszczenia, okreœlono w ust. 2 niniejszego 
paragrafu.

2. Odpowiedzialnoœæ za szkody w gotówce powsta³e wskutek kradzie¿y 
z w³amaniem lub rabunku ograniczona jest w ramach sumy 
ubezpieczenia i limitów okreœlonych w polisie do kwot podanych 
w poni¿szej tabeli: 
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3. Urz¹dzenia do przechowywania gotówki powinny byæ trwale przymo-
cowane do pod³o¿a lub œciany pomieszczenia, w którym siê znajduj¹.

4. Podstawê do okreœlenia klasy urz¹dzeñ, pomieszczeñ oraz systemów 
alarmowych zabezpieczaj¹cych gotówkê stanowi¹ œwiadectwa badañ 
jakoœciowych lub kwalifikacyjnych, certyfikaty lub inne dokumenty b¹dŸ 
tabliczki znamionowe wydane przez upowa¿nion¹ jednostkê i potwier-
dzaj¹ce ich zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi normami.

5. W przypadku braku mo¿liwoœci okreœlenia dla urz¹dzenia do 
przechowywania gotówki klasy odpornoœci na w³amanie, z wy³¹czeniem 
kaset stalowych i kas fiskalnych, granica odpowiedzialnoœci Ubezpieczy-
ciela odpowiada kwocie 0,3 j.o.

6. Granica odpowiedzialnoœci za gotówkê przechowywan¹ w kasetach 
stalowych i kasach fiskalnych wynosi 3 000 PLN.

7. Gotówka mo¿e znajdowaæ siê poza urz¹dzeniami i pomieszczeniami 
wymienionymi w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w ust. 6 
niniejszego paragrafu tylko w przypadku wykonywanych przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego czynnoœci liczenia lub transportu 
wewn¹trz lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie. Granica 
odpowiedzialnoœci w takim przypadku wynosi 1 j.o. Ubezpieczaj¹cy/ 
Ubezpieczony musi zapewniæ œrodki ostro¿noœci zgodne z odpowiednimi 
zapisami § 10, które stosuj¹ siê w tym przypadku zarówno do transportu 
wewn¹trz lokalu jak i do czynnoœci liczenia.

8. Po uprzedniej indywidualnej ocenie ryzyka Ubezpieczyciel mo¿e wyraziæ 
zgodê na przyjêcie do ubezpieczenia gotówki:
1) niechronionej systemem alarmowym, jednak¿e z granic¹ odpo-

wiedzialnoœci odpowiadaj¹c¹ kwocie nie wiêkszej ni¿ 0,3 j.o.,
2) przechowywanej w urz¹dzeniach nieprzymocowanych do pod³o¿a 

lub œciany pomieszczenia, jednoczeœnie wyznaczaj¹c granicê 
odpowiedzialnoœci.

Transport gotówki
§ 10

1. Odpowiedzialnoœæ za szkody w gotówce powsta³e w wyniku rabunku 
podczas transportu (przenoszenia lub przewo¿enia) ograniczona jest 
w ramach sumy ubezpieczenia lub limitów okreœlonych w polisie – 
najwy¿ej do:
1) 0,1 j.o. – je¿eli transport chroniony jest wy³¹cznie przez osobê 

transportuj¹c¹,
2) 0,3 j.o. – je¿eli transport chroniony jest przez jedn¹ nie uzbrojon¹ 

osobê, niezale¿nie od osoby transportuj¹cej,
3) 1 j.o. – je¿eli transport chroniony jest przez co najmniej jednego 

pracownika ochrony, niezale¿nie od osoby transportuj¹cej, który mo¿e 
byæ nie uzbrojony.

2. Transport gotówki w kwocie do 1 j.o. mo¿e byæ wykonywany pieszo 
jednak¿e z u¿yciem odpowiednich zabezpieczeñ technicznych i chro-
niony przez pracowników ochrony w iloœci osób dostosowanej do 
wartoœci chronionego mienia i tylko wtedy, gdy u¿ycie samochodu nie jest 
uzasadnione ze wzglêdu na ma³¹ odleg³oœæ dziel¹c¹ jednostkê, w której 
gotówka jest pobierana od jednostki, do której jest transportowana. 
Przez zabezpieczenia techniczne rozumie siê np. pojemniki wyposa¿one 
w mechaniczne, elektroniczne lub elektryczne urz¹dzenia przeciwrabun-
kowe, takie jak: pojemnik przymocowany do rêki lub pojemnik z para-
lizatorem elektrycznym i sygnalizatorem akustycznym lub pojemnik 
z automatycznym uruchamianiem systemu znakowania (np. barwienia) 
gotówki.
Transporty piesze nale¿y wykonywaæ drog¹ najkrótsz¹ z wy³¹czeniem 
œrodków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadz¹cych przez miejsca 
odosobnione i uznawane za niebezpieczne, np. parki, skwery, podwórka 
itp.

3. Wszelkiego rodzaju informacje zwi¹zane z transportem powinny mieæ 
charakter poufny.

4. Czas transportu i w miarê mo¿liwoœci trasy przejazdu powinny byæ stale 
zmieniane.

5. Kierowca samochodu nie mo¿e jednoczeœnie pe³niæ funkcji konwojenta.
6. Konwojent nie mo¿e przenosiæ gotówki.
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KLAUZULE DODATKOWE DO OC
(ROZSZERZAJ¥CE ZAKRES UBEZPIECZENIA OC)

(1/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTU£U ZAROBKOWEGO 
PROWADZENIA HOTELU LUB INNEGO PODOBNEGO ZAK£ADU,

ZA SZKODY W RZECZACH NALE¯¥CYCH DO GOŒCI HOTELOWYCH

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za pob-
raniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpowie-
dzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie ubezpie-
czenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody w rzeczach wniesionych przez 
goœcia hotelowego, korzystaj¹cego z us³ug hotelu lub podobnego 
zak³adu.

2. Ilekroæ w niniejszej klauzuli mowa jest o: 
1) Ubezpieczaj¹cym/Ubezpieczonym – nale¿y przez to rozumieæ 

podmiot prowadz¹cy zarobkowo hotel lub podobny zak³ad, motel, 
zajazd, schronisko turystyczne lub m³odzie¿owe, dom wczasowy, 
wycieczkowy lub wypoczynkowy,  zak³ad k¹pielowy,

2) goœciu hotelowym – nale¿y przez to rozumieæ osobê korzystaj¹c¹ 
z us³ug hotelu lub podobnego zak³adu przyjêt¹ przez Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego na nocleg,

3) rzeczach wniesionych przez goœcia hotelowego - nale¿y przez to rozu-
mieæ baga¿ podró¿ny oraz rzeczy osobistego u¿ytku powierzone 
Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu do depozytu lub osobie u nie-
go zatrudnionej albo umieszczony w miejscu przez nich wskazanym 
lub na ten cel przeznaczonym; pojazdów mechanicznych i rzeczy 
w nich pozostawionych oraz zwierz¹t nie uwa¿a siê za rzeczy 
wniesione.

3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest z³o¿yæ przedmioty 
oddane do depozytu w zamkniêtym schowku tj. w skarbcu, szafie 
pancernej, szafie stalowej lub kasecie metalowej przytwierdzonej do 
sta³ego elementu oraz prowadziæ ewidencjê przedmiotów przyjmo-
wanych na przechowanie, zawieraj¹c¹ co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) dok³adne okreœlenie i opis przedmiotu z podaniem jego wartoœci,
2) datê oddania przedmiotu do przechowania z podpisem przyjmuj¹-

cego i oddaj¹cego,
3) datê odebrania przedmiotu z podpisem odbieraj¹cego.

4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ za utratê, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy nale¿¹cych do goœci hotelowych pod warunkiem, ¿e 
rzeczy znajdowa³y siê w pokoju hotelowym zabezpieczonym 
w odpowiedni sposób, a w szczególnoœci:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do pokoju by³y zamkniête 

co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy lub zamek elektro-
niczny, a klucz (karta magnetyczna)  by³ w wy³¹cznym posiadaniu 
goœcia hotelowego zajmuj¹cego ten pokój lub osoby uprawnionej 
do przechowywania klucza, 

2) drzwi i okna znajdowa³y siê w nale¿ytym stanie technicznym i by³y 
tak umocowane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa¿enie 
wymaga³o u¿ycia si³y lub narzêdzi (kradzie¿ zwyk³a nie jest objêta 
ochron¹ ubezpieczeniow¹),

3) w œcianach i stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych wydostanie 
przedmiotów bez w³amania do pomieszczenia, w którym by³y 
przechowywane.

5. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa w ust. 1, Ubezpie-
czaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt 
jednostce Policji oraz powiadomiæ Ubezpieczyciela niezw³ocznie, nie 
póŸniej ni¿ w terminie 3 dni od zajœcia kradzie¿y.

6. Niedope³nienie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego obowi¹zków, 
o których mowa w ust. 3, 4 i 5 skutkuje odmow¹ wyp³aty odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela, je¿eli mia³o to wp³yw na ustalenie odpowiedzial-
noœci albo okolicznoœci powstania szkody.

7. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody powsta³e wskutek utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia:
1) rzeczy wniesionych przez konsumentów do punktów us³ugowych 

znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia, chyba ¿e przedmioty te 
zosta³y oddane do szatni strze¿onej, a ryzyko prowadzenia szatni 
zosta³o objête zakresem ubezpieczenia poprzez rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o klauzulê (17/OC),

2) œrodków p³atniczych, papierów wartoœciowych, kart p³atniczych, 
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dokumentów, bi¿uterii, zbiorów i kolekcji oraz innych cennych 
przedmiotów – je¿eli nie zosta³y z³o¿one do depozytu,

3) rowerów wstawionych przez goœci hotelowych do gara¿u 
hotelowego lub przechowywanych na parkingu prowadzonym przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

4) futer naturalnych, sprzêtu elektronicznego lub optycznego.
8. Ponadto, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci:

1) z tytu³u zawartych umów o przechowanie pojazdów mechanicznych,
2) wskutek wydania rzeczy z³o¿onych do depozytu osobie nieupraw-

nionej do odbioru,
3) wskutek zaginiêcie rzeczy (kradzie¿ zwyk³a).

9. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia 
okreœlonego w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia siê sublimit na 
jedno zdarzenie w wysokoœci:
1) 5 000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym, 
2) 10 000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym,

10. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN.

(2/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY POWSTA£E W ZWI¥ZKU 
Z PROWADZENIEM DZIA£ALNOŒCI AGROTURYSTYCZNEJ 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za pobra-
niem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpowiedzial-
noœæ na  wypadki ubezpieczeniowe  zaistnia³e w okresie ubezpieczenia, 
skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, w zwi¹zku ze 
œwiadczeniem przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego us³ug 
hotelarskich w zakresie agroturystyki.

2. Przez pojêcia u¿yte w treœci niniejszej klauzuli nale¿y rozumieæ:
1) Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony – podmiot œwiadcz¹cy us³ugi hote-

larskie w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
2) us³ugi hotelarskie – krótkotrwa³e, ogólnie dostêpne wynajmowanie 

domów, mieszkañ, pokoi, miejsc noclegowych, a tak¿e miejsc na 
ustawienie namiotów (z wykluczeniem przyczep samochodowych) 
oraz œwiadczenie, w obrêbie obiektu, us³ug z tym zwi¹zanych,

3) goœæ hotelowy – osoba przyjêta przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego na nocleg,

4) rzeczy wniesione przez goœcia hotelowego – nale¿y przez to 
rozumieæ baga¿ podró¿ny powierzony Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpie-
czonemu, osobie u niego zatrudnionej lub pozostaj¹cej z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym albo umieszczony w miejscu 
przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym,

5) zwierzêta gospodarskie – zwierzêta przeznaczone do hodowli, 
chowu lub u¿ytku w szczególnoœci: byd³o,  trzoda chlewna, kozy, 
owce, króliki i drób, znajduj¹ce siê w miejscu ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoœæ cywiln¹ 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego za szkody wynikaj¹ce ze zdarzeñ 
zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia polegaj¹cych na:
1) utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy stanowi¹cych baga¿ 

podró¿ny, wniesionych do pokoi przez goœci hotelowych,
2) powstaniu szkody osobowej, doznanej przez goœcia hotelowego lub 

osobê odwiedzaj¹c¹ go na terenie ubezpieczonego gospodarstwa, 
w szczególnoœci szkody spowodowane przez:
a) drzewostan i roœlinnoœæ znajduj¹ce siê na terenie gospodarstwa 

rolnego,
b) urz¹dzenia rekreacyjne (place zabaw) przeznaczone do wy³¹-

cznego u¿ytkowania goœci hotelowych,
c) zwierzêta gospodarskie, konie (z wy³¹czeniem szkód wyrz¹dzo-

nych w trakcie nauki jazdy, hipoterapii przeprowadzanych przez 
osoby nie posiadaj¹ce wymaganych prawem kwalifikacji), psy 
oraz koty.

4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ za utratê, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy nale¿¹cych do goœci hotelowych pod warunkiem, ¿e 
rzeczy znajdowa³y siê w pokoju hotelowym zabezpieczonym w odpo-
wiedni sposób, a w szczególnoœci:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do pokoju by³y zamkniête 

co najmniej na jeden zamek wielozapadkowy, a klucz by³ w wy-
³¹cznym posiadaniu goœcia hotelowego zajmuj¹cego ten pokój lub 
osoby uprawnionej do przechowywania klucza,

2) drzwi i okna znajdowa³y siê w nale¿ytym stanie technicznym i by³y 
tak umocowane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa¿enie 
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wymaga³o u¿ycia si³y lub narzêdzi (kradzie¿ zwyk³a nie jest objêta 
ochron¹ ubezpieczeniow¹),

3) w œcianach i stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych wydostanie 
przedmiotów bez w³amania do pomieszczenia, w którym by³y one 
przechowywane.

5. W przypadku kradzie¿y przedmiotów, o których mowa w ust. 4, Ubez-
pieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt 
jednostce Policji oraz powiadomiæ Ubezpieczyciela w terminie 3 dni.

6. Niedope³nienie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego obowi¹zków, 
o których mowa w ust. 4 i 5 skutkuje odmow¹ wyp³aty odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela.

7. Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody powsta³e wskutek utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia:
1) œrodków p³atniczych, papierów wartoœciowych, dokumentów, 

bi¿uterii, zbiorów i kolekcji oraz innych cennych przedmiotów - je¿eli 
nie zosta³y z³o¿one do depozytu,

2) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób nie bêd¹cych 
goœæmi hotelowymi,

3) pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych, a tak¿e 
rowerów wstawionych przez goœci hotelowych do gara¿u 
hotelowego lub przechowywanych na parkingu prowadzonym przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

4) wyrz¹dzone przez psy uznawane za agresywne zgodnie z rozporz¹-
dzeniem MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 724 z póŸn. zm.).

8. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN.

(3/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTU£U WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO-MONTA¯OWYCH

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami  
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na  wypadki ubezpieczeniowe  zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, 
wyrz¹dzonej przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku z pro-
wadzeniem robót budowlano – monta¿owych okreœlonych szczegó³owo 
w ust. 2 i umowie ubezpieczenia.

2. Na u¿ytek niniejszej klauzuli, pod pojêciem "robót budowlano 
monta¿owych" rozumie siê wykonywanie (monta¿) obiektu budowla-
nego w okreœlonym miejscu, a tak¿e jego odbudowê, rozbudowê lub 
nadbudowê, oraz prace wykoñczeniowe lub remontowe obiektu 
budowlanego, przy czym za obiekty budowlane uwa¿a siê:
1) budowle, budynki mieszkalne,
2) budynki biurowe, hotele, restauracje, domy towarowe, szko³y, domy 

akademickie, przedszkola, szpitale, sanatoria, gara¿e naziemne, centra 
handlowe i supermarkety,

3) obszary otwarte z nawierzchni¹ drogow¹ tj. place, parkingi i korty,
4) hangary o rozpiêtoœci do 25m.   

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie w granicach 
ustawowej odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-
czonego za szkody wyrz¹dzone Poszkodowanemu czynem niedoz-
wolonym (odpowiedzialnoœæ cywilna deliktowa).

4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powoduj¹cych roszczenia pomiêdzy 
osobami objêtymi ubezpieczeniem.

5. Z zachowaniem wy³¹czeñ zawartych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) wyrz¹dzone przez osoby nie posiadaj¹ce stosownych uprawnieñ, 

kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania robót objêtych 
zakresem ubezpieczenia,

2) powsta³e wskutek prowadzenia robót bez pozwolenia na budowê 
lub innych wymaganych zezwoleñ,

3) wynikaj¹ce z nie zabezpieczenia lub niew³aœciwego zabezpieczenia 
wymaganego przez prawo budowlane wykonywanych prac 
budowlanych,

4) wynikaj¹ce z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno-budowlanych, prawa budowlanego, przepisów BHP, 
przepisów przeciwpo¿arowych, zasad wiedzy technicznej oraz 
wykonywania robót niezgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, w tym 
dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹,

5) spowodowane z³ym stanem technicznym sprzêtu i urz¹dzeñ, 

wykorzystywanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub za 
których konserwacjê i przegl¹d ponosi odpowiedzialnoœæ 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony albo wynikaj¹ce z wykorzystania 
sprzêtu i urz¹dzeñ o parametrach niew³aœciwych ze wzglêdu na 
wymogi techniczne lub technologiczne,

6) zwi¹zane z u¿yciem wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub nie 
dopuszczonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budow-
lanym, 

7) wyrz¹dzone na skutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania 
czynnoœci zawodowych w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej 
architektów i projektantów,

8) z tytu³u jakichkolwiek szkód w przewodach, kablach, rurach podziem-
nych lub innych obiektach podziemnych, oraz zwi¹zanych z tym, 
jakichkolwiek strat nastêpczych w mieniu, chyba ¿e umówiono siê 
inaczej, rozszerzaj¹c zakres ubezpieczenia o klauzulê (19/OC),

9) wyrz¹dzone przez wibracje, b¹dŸ usuniêcie lub os³abienie elemen-
tów noœnych, 

10) wynikaj¹ce z nieuzasadnionego opóŸnienia w usuniêciu awarii,
11) zwi¹zane z utrat¹, zniszczeniem lub zaginiêciem dokumentacji 

budowy lub dokumentacji powykonawczej powierzonej Ubezpie-
czaj¹cemu/Ubezpieczonemu w zwi¹zku z wykonywanymi robotami.

6. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
5%  wartoœci odszkodowania nie mniej ni¿ 200 PLN.

(4/OC) ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta³ych na 
terytoriach: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz ich 
posiad³oœci, a tak¿e Australii i Meksyku.

3. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
5% wartoœci odszkodowania, jednak  nie mniej ni¿ 500 PLN.

(5/OC) UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŒCI

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody rzeczowej w nie-
ruchomoœci/ach, stanowi¹cej/ych w³asnoœæ Poszkodowanego, u¿yt-
kowanej/ych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, polegaj¹cej 
na zniszczeniu lub uszkodzeniu nieruchomoœci lub jej czêœci sk³a-
dowych.

2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ograniczona jest do nieruchomoœci, 
z których Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy 
najmu, podnajmu, dzier¿awy, u¿ytkowania, leasingu lub innej umowy 
cywilnoprawnej, wykorzystywanych w prowadzeniu dzia³alnoœci 
gospodarczej zg³oszonej do ubezpieczenia.

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubezpie-
czyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) w gruntach oraz w mieniu stanowi¹cym przynale¿noœci budyn-

ku/budowli, 
2) wynikaj¹ce z normalnego zu¿ycia w czasie trwania umowy,
3) powsta³e w zwi¹zku z podnajêciem przez Ubezpieczaj¹-

cego/Ubezpieczonego nieruchomoœci w ca³oœci lub czêœci,
4) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego bie¿¹cych napraw, przegl¹dów 
lub konserwacji, do których by³ zobowi¹zany w myœl obowi¹zuj¹cych 
przepisów lub podpisanej umowy,

5) wynikaj¹ce ze zmian w u¿ytkowanych nieruchomoœciach, poczy-
nionych wbrew ich przeznaczeniu lub postanowieniom umownym,

6) powsta³e w nieruchomoœciach wykorzystywanych przez Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego w innym celu lub inny sposób ni¿ to 
okreœlono w umowie,

7) w budynkach i pomieszczeniach wykorzystywanych przez 
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pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego jako mieszkania 
s³u¿bowe,

8) w instalacjach, urz¹dzeniach, maszynach, kot³ach, urz¹dzeniach do 
ogrzewania pomieszczeñ oraz wody,

9) w wyrobach ze szk³a, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych, 
chyba ¿e stanowi¹ czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci,

10) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem robót budowlanych, 
11) powsta³e w zwi¹zku z niezap³aceniem czynszu.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN, chyba, ¿e Ubezpieczaj¹cy za op³at¹ dodatkowej sk³adki wykupi³ 
franszyzê redukcyjn¹.

(6/OC) UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY RUCHOMOŒCI

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody rzeczowej w 
ruchomoœci/ach, stanowi¹cej/ych w³asnoœæ Poszkodowanego, 
u¿ytkowanych przez Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego, polegaj¹cej 
na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych.

2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ograniczona jest do rzeczy 
ruchomych, z których Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony korzysta na 
podstawie umowy najmu, podnajmu, dzier¿awy, u¿ytkowania, leasingu 
lub innej umowy cywilnoprawnej. 

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubezpie-
czyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie bêd¹cej 

wynikiem jej uszkodzenia lub zniszczenia,
2) spowodowane normalnym zu¿yciem rzeczy,
3) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego bie¿¹cych napraw, przegl¹dów 
lub konserwacji, w szczególnoœci: instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹-
gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimaty-
zacyjnych, do których by³ zobowi¹zany w myœl obowi¹zuj¹cych 
przepisów lub podpisanej umowy, 

4) powsta³e w ruchomoœciach wykorzystywanych przez Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego w innym celu lub inny sposób ni¿ to 
okreœlono w umowie,

5) w zwi¹zku z podnajêciem przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
rzeczy w ca³oœci lub czêœci,

6) w pojazdach mechanicznych, ich wyposa¿eniu oraz w rzeczach 
w nim pozostawionych,

7) w wyrobach ze szk³a i ceramiki,
4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 

odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN, chyba, ¿e Ubezpieczaj¹cy za op³at¹ dodatkowej sk³adki wykupi³ 
franszyzê redukcyjn¹. 

(7/OC) UBEZPIECZENIE OC PRACODAWCY ZA WYPADKI 
PRZY PRACY (OC PRACODAWCY)

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej, poniesionej 
przez pracownika Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, bêd¹cej 
nastêpstwem wypadku przy pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 
30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz. 1673 z póŸn. 
zm.).

2. W przypadku szkód osobowych, Ubezpieczyciel wyp³aca odszko-
dowanie pomniejszone o wysokoœæ œwiadczenia wyp³aconego pracow-
nikowi na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubezpie-
czyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e wskutek chorób zawodowych, udarów oraz zawa³ów,
2) powsta³e wskutek kontaktu pracownika z azbestem, materia³ami 

promieniotwórczymi, metalami ciê¿kimi i substancjami ropopo-
chodnymi.
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(8/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY W ŒRODKACH TRANSPORTU
 I KONTENERACH NALE¯¥CYCH DO OSÓB TRZECICH WYRZ¥DZONE 

PODCZAS PRAC £ADUNKOWYCH 
(OC ZA SZKODY W ŒRODKACH TRANSPORTU)

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe  zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody rzeczowej w œrodkach 
transportu (z wy³¹czeniem samolotów lub statków) lub kontenerach, 
podczas jakichkolwiek prac ³adunkowych (za³adunek lub roz³adunek), 
wykonywanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w zakresie 
dzia³alnoœci zg³oszonej do ubezpieczenia.

2. W odniesieniu do kontenerów Ubezpieczyciel ponosi równie¿ odpowie-
dzialnoœæ za szkody powsta³e w trakcie za³adunku lub wy³adunku na 
i/lub ze œrodka transportu (z wy³¹czeniem za³adunku i wy³adunku na/z 
samolotu lub statku) lub kontenera.

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubez-
pieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e w ³adowanych i wy³adowywanych towarach,
2) wyrz¹dzone przez osoby nie posiadaj¹ce stosownych uprawnieñ lub 

przeszkolenia do wykonywania prac ³adunkowych, o ile takie by³y 
wymagane,

3) powsta³e w œrodkach transportu stanowi¹cych w³asnoœæ Ubezpie-
czaj¹cego/Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-
wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 200 PLN.

(9/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTU£U PRZEPROWADZANIA 
JAZD PRÓBNYCH

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe  zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody rzeczowej, w wyniku 
przeprowadzania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego jazd 
próbnych.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wy³¹cznie szkody powsta³e 
podczas jazd próbnych w odleg³oœci do 10 km od miejsca 
ubezpieczenia wskazanego w polisie.

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubez-
pieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub osobê, za 

któr¹ ponosi on odpowiedzialnoœæ, nie posiadaj¹c¹ stosownych 
uprawnieñ do prowadzenia pojazdów,

2) polegaj¹ce na kradzie¿y lub rabunku pojazdu mechanicznego.
4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpowie-

dzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 200 PLN.

(10/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY POWSTA£E W MIENIU 
PRZYJÊTYM W CELU WYKONANIA US£UGI, OBRÓBKI, NAPRAWY 

I INNYCH CZYNNOŒCI W RAMACH DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ UBEZPIECZAJ¥CEGO/UBEZPIECZONEGO 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia (w czasie: od chwili przyjêcia mienia do chwili jego 
wydania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego) skutkuj¹ce 
powstaniem szkody rzeczowej w mieniu przekazanym Ubezpie-
czaj¹cemu/Ubezpieczonemu w celu wykonania us³ugi, przy u¿yciu tego 
mienia lub na tym mieniu, je¿eli stanowi ono przedmiot naprawy, 
obróbki, czyszczenia, serwisu lub innych podobnych us³ug, w ramach 
prowadzonej przez niego dzia³alnoœci gospodarczej zg³oszonej do 
ubezpieczenia.

2. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody powsta³e:
1) w mieniu, z którego Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony korzysta³ na 

podstawie umowy najmu, dzier¿awy, u¿yczenia, leasingu albo innej 
umowy cywilnoprawnej, chyba ¿e umówiono siê inaczej, 
rozszerzaj¹c zakres ubezpieczenia o klauzulê (5/OC) lub (6/OC),
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2) w zwi¹zku z utrat¹ mienia nie wynikaj¹c¹ z jego zniszczenia lub 
uszkodzenia,

3) wskutek kradzie¿y pojazdu mechanicznego, jego wyposa¿enia albo 
rzeczy w nich pozostawionych,

4) w trakcie wy³adunku i za³adunku,
5) w wartoœciach pieniê¿nych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
6) wskutek wydania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego mienia 

osobie nieuprawnionej,
7) wskutek dzia³ania si³ przyrody,
8) wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczaj¹cego/Ubez-

pieczonego, chyba ¿e umówiono siê inaczej, rozszerzaj¹c zakres 
ubezpieczenia o klauzulê (13/OC),

9) w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba ¿e umówiono 
siê inaczej, rozszerzaj¹c zakres ubezpieczenia o klauzulê nr (9/OC).

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione 
przez Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialnoœci za 
utracone korzyœci jakie Poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu 
szkody nie wyrz¹dzono.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN.

(11/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY ŒRODOWISKOWE

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej 
w wyniku nag³ego i nieprzewidzianego wy³adowania, rozproszenia, 
ulatniania siê, rozrzucania lub innego wyzwalania (np. rozlania siê, 
przeciekania, rozpraszania lub wyp³ywu): dymu, wyziewów, sadzy, 
oparów, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów i odpadów, cieczy lub 
gazów, odpadów przemys³owych i innych substancji, uszkadzaj¹cych lub 
zanieczyszczaj¹cych glebê, atmosferê, ci¹g wodny, czêœæ powierzchni 
wody, pod warunkiem, ¿e Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest 
zobowi¹zany decyzj¹ administracyjn¹ upowa¿nionych organów do 
usuniêcia zanieczyszczeñ.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ wówczas, gdy zostan¹ 
spe³nione ³¹cznie wszystkie poni¿sze warunki:
1) zdarzenie wywo³uj¹ce powstanie szkody jest nag³e, przypadkowe, 

nie zamierzone i nie przewidziane przez Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego zachowuj¹cego nale¿yt¹ starannoœæ w prowadzeniu 
dzia³alnoœci gospodarczej,

2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
3) zdarzenie zosta³o potwierdzone protoko³em s³u¿b ochrony 

œrodowiska, stra¿y po¿arnej lub policji,
4) szkoda powsta³a w wyniku dzia³ania lub zaniechania Ubezpie-

czaj¹cego/Ubezpieczonego, w ramach prowadzonej dzia³alnoœci 
gospodarczej,

5) zdarzenie powoduj¹ce szkodê zaistnia³o w okresie odpowiedzial-
noœci Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powsta³a i ujawni³a siê nie 
póŸniej ni¿ w ci¹gu 72 godzin od pocz¹tku zdarzenia.

3. Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto:
1) koszty przywrócenia œrodowiska do stanu istniej¹cego przed szkod¹,
2) koszty oczyszczenia gleby lub wody z substancji zanieczysz-

czaj¹cych,
3) szkody powsta³e w wyniku kumulacji nastêpstw wielu pojedynczych 

zdarzeñ,
4) szkody wynikaj¹ce z posiadania i u¿ytkowania urz¹dzeñ, obiektów 

i instalacji przeznaczonych do finalnego sk³adowania odpadów,
5) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia 

œrodowiska i substancji szkodliwych dla œrodowiska,
6) koszty usuwania substancji szkodliwych dla œrodowiska z nierucho-

moœci, która jest w³asnoœci¹, w posiadaniu, dzier¿awie lub w inny 
sposób znajduje siê w pieczy Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

7) szkody powsta³e w wyniku: œwiadomego niestosowania przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego ustaw, zarz¹dzeñ lub urzêdo-
wych regulacji, których celem jest ochrona œrodowiska, nieprze-
strzegania dyrektyw i instrukcji dla u¿ytkowników za³¹czonych przez 
producenta w zakresie ich stosowania; nieprzestrzegania regular-
nych kontroli, badañ lub konserwacji urz¹dzeñ lub œwiadomego nie 
przeprowadzania koniecznych napraw.
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4. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1) stosowaæ siê œciœle do obowi¹zuj¹cych na terytorium Rzeczypos-

politej Polskiej przepisów o ochronie œrodowiska w sprawie 
produkowania, przetwarzania, zliczania, zabezpieczenia, przechowy-
wania i usuwania substancji szkodliwych dla œrodowiska,

2) nale¿ycie u¿ytkowaæ i konserwowaæ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i 
alarmowe oraz urz¹dzenia u¿ywane przy czynnoœciach wymie-
nionych w pkt 1), 

3) stosowaæ siê do zaleceñ wydanych przez s³u¿by ochrony œrodowiska 
i inne organy administracyjne,

4) powiadomiæ Ubezpieczyciela, bez zbêdnej zw³oki, o zaistnia³ej 
szkodzie lub sytuacji mog¹cej spowodowaæ powstanie szkody.

5. W przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy nie dope³ni obowi¹zków 
wymienionych w ust. 4, Ubezpieczyciel odmówi wyp³aty 
odszkodowania za zaistnia³¹ szkodê w takiej czêœci, w jakiej to 
zaniedbanie mia³o wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody.

6. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
5% wartoœci odszkodowania, jednak nie mniej ni¿ 1 000 PLN.

(12/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY WYRZ¥DZONE PRZEZ 
POJAZDY WOLNOBIE¯NE

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpo-
wiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej 
w zwi¹zku z posiadaniem i u¿ytkowaniem przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego pojazdów nie podlegaj¹cych obowi¹zkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej na podstawie Ustawy o 
ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm.)

2. Wykaz ubezpieczonych pojazdów stanowi za³¹cznik do polisy. 
3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci Ubezpie-

czyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e, gdy kieruj¹cy nie mia³ uprawnieñ do kierowania pojazdem 

lub powsta³e w wyniku samowolnego wziêcia pojazdu w u¿ytko-
wanie,

2) powsta³e w przewo¿onych ³adunkach lub towarach.
4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-

wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 5% 
wartoœci odszkodowania, nie jednak mniej ni¿ 200 PLN.

(13/OC) UBEZPIECZENIE OC PODWYKONAWCÓW 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w 
okresie ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub 
rzeczowej wyrz¹dzonej Poszkodowanemu przez podwykonawców 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, pod warunkiem, ¿e powierzenie 
wykonania pracy, us³ugi lub innych czynnoœci zosta³o dokonane przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zakresie dzia³alnoœci gospo-
darczej zg³oszonej do ubezpieczenia i na podstawie prawa cywilnego 
ponosi on odpowiedzialnoœæ za skutki ich dzia³añ.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie za szkody 
wyrz¹dzone Poszkodowanemu czynem niedozwolonym przez podwy-
konawców Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, przy wykonywaniu 
prac, us³ug lub innych czynnoœci na rzecz Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego.

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody stanowi¹ce podstawê 
roszczeñ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego wobec podwykonawców 
oraz podwykonawców wobec Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
5 % wartoœci odszkodowania, jednak nie mniej ni¿ 200 PLN, chyba, ¿e 
Ubezpieczaj¹cy za op³at¹ dodatkowej sk³adki wykupi³ franszyzê 
redukcyjn¹. 

.
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(14/OC) UBEZPIECZENIE OC WYNAJMUJ¥CEGO 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe skutkuj¹ce 
powstaniem szkody rzeczowej, rozumianej jako zniszczenie lub 
uszkodzenie ruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Najemcy.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ w granicach ustawowej 
odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego bêd¹-
cego Wynajmuj¹cym. Umowa najmu powinna byæ zawarta w formie 
pisemnej.

3. Z zachowaniem wy³¹czeñ zawartych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody: 
1) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego generalnych lub bie¿¹cych 
napraw, przegl¹dów lub konserwacji w szczególnoœci: instalacji 
i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewa-
nia lub klimatyzacyjnych, do których by³ on zobowi¹zany w myœl 
obowi¹zuj¹cych przepisów lub podpisanej umowy,

2) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem robót budowlanych, 
3) powsta³e wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie bêd¹cej 

wynikiem uszkodzenia lub zniszczenia,
4) w pojazdach mechanicznych, ich wyposa¿eniu oraz w rzeczach 

w nich pozostawionych,
5) w sprzêcie elektronicznym lub komputerowym.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-
wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 200 PLN.

(15/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA PRODUKT NIEBEZPIECZNY 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ za wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej 
wyrz¹dzonej Poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny, wpro-
wadzony przez przedsiêbiorcê lub sprzedawcê do obrotu w okresie 
ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczonej dzia³alnoœci, w zwi¹zku 
z u¿ywaniem, zastosowaniem lub konsumpcj¹ produktu.  

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody rzeczowe 
wyrz¹dzone przez produkt niebezpieczny wy³¹cznie, gdy rzecz 
zniszczona lub uszkodzona nale¿y do rzeczy przeznaczonych do 
osobistego u¿ytku Poszkodowanego i w taki przede wszystkim sposób 
korzysta³ z niej Poszkodowany.

3. Przez u¿yte w treœci niniejszej klauzuli definicje nale¿y rozumieæ:
1) produkt – dostarczona lub udostêpniona przez przedsiêbiorcê, 

zarówno odp³atnie jak i nieodp³atnie, rzecz ruchoma przeznaczona 
do u¿ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdo-
podobieñstwo, ¿e mo¿e byæ u¿ywana przez konsumentów, nawet 
jeœli nie by³a dla nich przeznaczona. Produktem jest zarówno rzecz 
nowa, jak i u¿ywana lub naprawiana, b¹dŸ regenerowana; 
za produkt nie uwa¿a siê: 
a) rzeczy u¿ywanych, wprowadzonych do obrotu jako antyki,
b) rzeczy wymagaj¹cych naprawy lub remontu przed u¿yciem, 

je¿eli dostarczaj¹cy powiadomi³ konsumenta o w³aœciwoœciach 
tych rzeczy;

2) produkt niebezpieczny – produkt nie zapewniaj¹cy bez-
pieczeñstwa, jakiego mo¿na oczekiwaæ, uwzglêdniaj¹c normalne 
u¿ycie produktu i okolicznoœci z chwili wprowadzenia go do obrotu, 
a zw³aszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane 
konsumentowi informacje o w³aœciwoœciach produktu. Produkt 
nie mo¿e byæ uznany za nie zapewniaj¹cy bezpieczeñstwa tylko 
dlatego, ¿e póŸniej wprowadzono do obrotu podobny produkt 
ulepszony.

4. Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) wyrz¹dzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie oraz 

z tytu³u szkód wynikaj¹cych z manipulacji w materiale gene-
tycznym ludzi, zwierz¹t lub roœlin,

2) wyrz¹dzone przez produkt zawieraj¹cy krew, osocze lub substancje 
krwiopochodne, szkody powsta³e w wyniku uszkodzenia kodu 
genetycznego, szkody spowodowane przez wirusa HIV,

3) powoduj¹ce roszczenia wzajemne pomiêdzy producentami,
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4) powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania produktu z inn¹ rzecz¹,
5) których przyczyn¹ by³a jawna wada produktu, na co producent 

wyraŸnie zwróci³ uwagê i w zwi¹zku z czym cena produktu zosta³a 
obni¿ona,

6) wynik³e  z braku, wadliwoœci lub nieprecyzyjnoœci etykiet albo 
innych instrukcji u¿ytkowania, stosowania lub sk³adowania pro-
duktu,

7) wyrz¹dzone przez produkt nie posiadaj¹cy wa¿nego atestu dopusz-
czaj¹cego go do obrotu, jeœli taki by³ wymagany albo przez produkt 
wprowadzony do obrotu z naruszeniem przepisów prawa a zw³a-
szcza: szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa 
produktów, norm zharmonizowanych w rozumieniu przepisów 
o systemie oceny zgodnoœci, przepisów norm polskich, przepisów 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa produktu z zakresu kontroli tech-
nicznej, sanitarnej lub ochrony œrodowiska, 

8) spowodowane odstêpstwem od norm dopuszczaj¹cych gotowy 
produkt do u¿ytkowania,

9) powsta³e wskutek u¿ycia produktu, dla którego ustalony okres 
u¿ytkowania ju¿ up³yn¹³ albo szkód powsta³ych w wyniku 
nieprawid³owego korzystania lub obchodzenia siê z produktem,

10) wyrz¹dzone przez produkt w trakcie procesu jego produkcji, 
testowania oraz przez produkty nieskoñczone,

11) bêd¹ce utraconymi korzyœciami,  
12) wyrz¹dzone przez leki, surowce farmaceutyczne, œrodki 

antykoncepcyjne lub kosmetyki,
13) wyrz¹dzone przez produkt zawieraj¹cy silikon wykorzystywany do 

celów medycznych lub w prowadzeniu jakichkolwiek 
eksperymentów z jego u¿yciem.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta³e w:
1) naturalnych p³odach rolnych, leœnych lub pszczelarskich,
2) roœlinach,
3) rybach i miêsie zwierz¹t wprowadzonym do obrotu towarowego w 

stanie nieprzetworzonym.
6. Za produkt nie uwa¿a siê wykonanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubez-

pieczonego us³ug.
7. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-

wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
wynosi 5% wartoœci odszkodowania, jednak  nie mniej ni¿ 200 PLN.

(16/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY OSOBOWE WYNIKAJ¥CE 
Z ZATRUÆ POKARMOWYCH 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ za wypadki ubezpieczeniowe  zaistnia³e w okresie 
ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej w zwi¹zku 
z prowadzeniem przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego punktu 
gastronomiczego, bêd¹ce wynikiem zatrucia pokarmowego.

2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody okreœlone w ust. 1, pod wa-
runkiem ¿e Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony w zakresie statutowej dzia³al-
noœci uprawniony jest do prowadzenia punktu gastronomicznego.

3. Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) wyrz¹dzone przez pracownika nie posiadaj¹cego stosownych 

zezwoleñ, uprawnieñ, kwalifikacji lub przeszkolenia do wyko-
nywania obowi¹zków pracowniczych, przy wykonywaniu których 
zosta³a wyrz¹dzona szkoda,

2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpie-
czeñstwa i higieny pracy oraz regulaminów wewnêtrznych 
obowi¹zuj¹cych w zak³adzie pracy,

3) polegaj¹ce na przeniesieniu chorób, w tym chorób zakaŸnych, 
przez pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.

4. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia, 
okreœlonego w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia siê sublimit na 
jednego Poszkodowanego w wysokoœci 10 000 PLN.

(17/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY 
Z TYTU£U PROWADZENIA SZATNI 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ za wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie 
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ubezpieczenia, skutkuj¹ce powstaniem szkody rzeczowej powsta³ej 
w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
szatni, w ramach dzia³alnoœci gospodarczej zg³oszonej do ubezpieczenia.

2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialnoœæ za powsta³e szkody pod warunkiem, ¿e rzeczy 
oddane na przechowanie:
1) znajduj¹ siê w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub 

zamkniêtych szafkach, do których dostêp ma wy³¹cznie osoba za 
nie odpowiedzialna, przyjmuj¹ca rzeczy na przechowanie; za 
osobne zamkniête pomieszczenie uwa¿a siê równie¿ szatnie 
oddzielone od pozosta³ej przestrzeni  kontuarem,

2) przyjête zosta³y na przechowanie na podstawie kwitu/numerka; 
w przypadku oœrodków sportowych dokumentem potwierdzaj¹-
cym uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie jest aktualna 
karta wstêpu lub bilet.

3. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia 
okreœlonego w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia siê sublimit na 
jednego Poszkodowanego  w  wysokoœci 2 000 PLN.

4. Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody w sprzêcie elektro-
nicznym lub komputerowym. 

5. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
100 PLN.

(18/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY  W RZECZACH 
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W PIECZY

1. Zachowuj¹c postanowienia owu nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za pob-
raniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpo-
wiedzialnoœæ na wypadki skutkuj¹ce powstaniem szkody w rzeczach 
znajduj¹cych siê w pieczy, pod dozorem lub kontrol¹ osób objêtych 
ubezpieczeniem, polegaj¹ce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 
niezale¿nie od Ÿród³a obowi¹zku odszkodowawczego.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w rzeczach, z których osoby objête ubezpieczeniem korzysta³y na 

podstawie umowy najmu, dzier¿awy, u¿yczenia, leasingu, albo 
innego pokrewnego stosunku prawnego, chyba ¿e umówiono siê 
inaczej rozszerzaj¹c zakres ubezpieczenia o klauzule (6/OC),

2) w rzeczach przyjêtych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, 
naprawy lub innych, podobnych czynnoœci, powsta³ych w czasie ich 
wykonywania, chyba ¿e umówiono siê inaczej rozszerzaj¹c zakres 
ubezpieczenia o klauzule (10/OC),

3) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposa¿eniu, albo rzeczach 
w nich pozostawionych,

4) wynik³ych z dzia³ania lub zaniechania, uczestnictwa, wspó³dzia³ania 
lub wspó³uczestnictwa osób wczeœniej karanych bêd¹cych pracow-
nikami Ubezpieczaj¹cego lub osobami, którymi Ubezpieczaj¹cy siê 
pos³uguje,

5) polegaj¹cych na zaginiêciu, podmianie, brakach inwentarzowych 
mienia, powsta³ych w zwi¹zku z: poœwiadczeniem nieprawdy, 
podstêpem, wymuszeniem, szanta¿em, przyw³aszczeniem, niszcze-
niem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem 
dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem 
w b³¹d lub wykorzystaniu pozostawania w b³êdzie, 

6) w wartoœciach pieniê¿nych, papierach wartoœciowych, wszelkiego 
rodzaju dokumentach,

7) powsta³ych w sprzêcie elektronicznym i komputerowym z innych 
przyczyn ni¿ jego zniszczenie lub uszkodzenie.

3. W razie utraty rzeczy w wyniku kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku, 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie, nie 
póŸniej ni¿ w terminie 48 godzin zawiadomiæ policjê o zajœciu wypadku 
ubezpieczeniowego, pod rygorem odmowy b¹dŸ ograniczenia wyp³aty 
odszkodowania.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpowie-
dzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 200 PLN.

(19/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY W PODZIEMNYCH 
INSTALACJACH I URZ¥DZENIACH 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za pobra-
niem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpowiedzial-
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noœæ na wypadki ubezpieczeniowe skutkuj¹ce powstaniem szkody 
rzeczowej w instalacjach i urz¹dzeniach podziemnych lub stanowi¹-
cych czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci, a w szczególnoœci gazowych, 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, œwiat³owodowych, powsta³ych 
w trakcie wykonywania robót budowlanych lub innych us³ug.

2. Z zachowaniem wy³¹czeñ zawartych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleñ 

lub obs³ugiwania sprzêtu przez pracowników nie posiadaj¹cych 
stosownych uprawnieñ,

2) wynikaj¹ce z braku lub niew³aœciwego zabezpieczenia wyko-
nywanych prac,

3) wynikaj¹ce z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno – budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciw-
po¿arowych, zasad wiedzy technicznej oraz wykonywania robót 
niezgodnie z dokumentacj¹ techniczno – ruchow¹,

4) wynik³e z dzia³ania m³otów pneumatycznych, kafarów lub walców, 
o ile strony nie umówi³y siê inaczej rozszerzaj¹c zakres 
ubezpieczenia o klauzulê (20/OC), 

5) bêd¹ce  nastêpstwami   szkód   rzeczowych  innych  ni¿  straty  rzeczy-
wiste.

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione 
przez Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialnoœci za 
utracone korzyœci jakie Poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu 
szkody nie wyrz¹dzono.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
5% wartoœci odszkodowania, nie mniej ni¿ 500  PLN.

(20/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY WYNIK£E Z DZIA£ANIA 
M£OTÓW, KAFARÓW LUB WALCÓW.

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe skutkuj¹ce 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrz¹dzone Po-
szkodowanemu, wskutek wykorzystania w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych m³otów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub 
walców.

2. Z zachowaniem wy³¹czeñ zawartych w OWU, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) powsta³e wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleñ 

lub obs³ugiwania sprzêtu przez pracowników nie posiadaj¹cych 
stosownych uprawnieñ,

2) wynikaj¹ce z braku zabezpieczenia lub niew³aœciwego zabez-
pieczenia wykonywanych prac,

3) wynikaj¹ce z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno – budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpo-
¿arowych, zasad wiedzy technicznej oraz wykonywania robót 
niezgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, w tym dokumentacj¹ 
techniczno – ruchow¹,

4) bêd¹ce uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszaj¹ 
statecznoœci mienia, ani nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu jego 
u¿ytkowników,

5) w podziemnych instalacjach i urz¹dzeniach oraz w instalacjach 
i urz¹dzeniach stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci, chyba 
¿e umówiono siê inaczej, rozszerzaj¹c zakres ubezpieczenia o klau-
zulê (19/OC).

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione 
przez Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialnoœci za 
utracone korzyœci jakie Poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu 
szkody nie wyrz¹dzono.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-
wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 5% 
wartoœci odszkodowania, nie mniej ni¿ 200 PLN.

(21/OC)  UBEZPIECZENIE OC PARKINGU STRZE¯ONEGO 
§ 1

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego (Przechowawcy) za szkody rzeczowe w pojazdach oraz 
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w ich wyposa¿eniu fabrycznym, pozostawionych przez Poszko-
dowanego (Sk³adaj¹cego), zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem, na 
parkingu strze¿onym.

2. Przez pojêcia u¿yte w treœci niniejszej klauzuli nale¿y rozumieæ:
1) Ubezpieczony:

a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, posiadaj¹ca stosowne 
uprawnienia do prowadzenia parkingu strze¿onego,

b) w³aœciciel lub posiadacz terenu parkingowego, je¿eli zawar³ 
z podmiotem okreœlonym w ppkt a) umowê o dozór obej-
muj¹c¹ zakres ubezpieczenia,

2) rabunek (rozbój) - zabór mienia w wyniku u¿ycia przez sprawcê 
wobec Ubezpieczaj¹cego lub osób u niego zatrudnionych przemo-
cy fizycznej lub groŸby jej natychmiastowego u¿ycia, b¹dŸ doprowa-
dzenia tych osób do stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci.

§ 2
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ 

ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego za szkodê w mieniu (uszkodzenie, zniszczenie pojazdu 
Sk³adaj¹cego), w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego strze¿onego parkingu samochodowego.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ równie¿ szkody w mieniu polegaj¹ce 
na kradzie¿y pojazdu lub jego fabrycznego wyposa¿enia w wyniku 
rabunku, pod warunkiem spe³nienia przez Ubezpieczaj¹cego obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z § 4 niniejszej klauzuli w zakresie prawid³owego 
zabezpieczenia parkingu i pojazdu. W ramach podlimitu sumy gwaran-
cyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe okreœlone w polisie dla 
niniejszej klauzuli, ustanawia siê sublimit na ryzyko kradzie¿y pojazdu lub 
jego fabrycznego wyposa¿enia w wyniku  rabunku  w  wysokoœci  50%  
podlimitu  sumy gwarancyjnej.

3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego 
wykonania umowy (odpowiedzialnoœæ kontraktowa), jak równie¿ odpo-
wiedzialnoœæ z tytu³u pope³nienia czynu niedozwolonego (odpowie-
dzialnoœæ deliktowa).  

4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody:
1) w pojazdach zaparkowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cym regula-

minem na parkingu strze¿onym,
2) powsta³e od momentu wjazdu pojazdu na teren parkingu i przyjêcia 

pojazdu przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego do momentu 
wydania pojazdu osobie upowa¿nionej i opuszczenia parkingu 
przez ten pojazd,

3) pod warunkiem, ¿e pojazd posiada obowi¹zkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów.

§ 3
Z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:

1) wyrz¹dzone na terenie parkingu, jeœli parking nie by³ zabezpieczony
w sposób okreœlony w § 4 niniejszej klauzuli lub zgodnie z posta-
nowieniami dodatkowymi wprowadzonymi indywidualnie przez strony 
do umowy ubezpieczenia,

2) powsta³e w wyniku naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów, regulaminu 
sprawowania dozoru parkingu, regulaminów wewnêtrznych oraz 
szkody powsta³e w zwi¹zku z naruszeniem przez pracowników 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub podmiotu, z którym 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zawar³ umowê o dozór, obowi¹zków 
pracowniczych,

3) powsta³e w nastêpstwie zachowania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego, osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu, b¹dŸ innej osoby pozostaj¹cej 
na parkingu za zgod¹ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, stanowi¹-
cego przestêpstwo lub wykroczenie,

4) w mieniu pozostawionym w pojazdach mechanicznych, 
5) w pojazdach mechanicznych bêd¹cych w³asnoœci¹ lub w posiadaniu 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego pracownika na podstawie 
umowy najmu, dzier¿awy, u¿yczenia, leasingu albo innej umowy 
cywilnoprawnej o podobnym charakterze,

6) w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czysz-
czenia lub innych podobnych us³ug,

7) polegaj¹ce na kradzie¿y pojazdu, z zastrze¿eniem postanowieñ § 2 ust. 
2 niniejszej klauzuli,

8) polegaj¹ce na zaginiêciu przesy³ki towarowej, 
9) wyrz¹dzone przez materia³y niebezpieczne,

10) powsta³e w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej lub w których stwierdzono niezgodnoœæ 
danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym ze stanem
rzeczywistym,

11) powsta³e w nastêpstwie dokonywania napraw pojazdów na terenie 
parkingu,

12) zwi¹zane z u¿yciem pojazdu bez zgody osoby pozostawiaj¹cej 
pojazd na terenie parkingu,

13) powsta³e w pojazdach nie zarejestrowanych lub w pojazdach 
pochodz¹cych z kradzie¿y, 

14) zwi¹zane z zaparkowaniem pojazdu w miejscu do tego nie 
przeznaczonym lub spowodowane zaparkowaniem pojazdów 
w iloœci przekraczaj¹cej liczbê wyznaczonych miejsc do parkowania,

15) powsta³e w wyniku dzia³ania si³ przyrody, np.: deszczu, huraganu, 
wy³adowañ atmosferycznych, gradu itp.

§ 4
Za parking strze¿ony uwa¿a siê wydzielony i trwale ogrodzony teren, który:
1) posiada wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów,
2) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobo-wych, 

ciê¿arowych i autobusów,
3) jest oœwietlony w porze nocnej w sposób pozwalaj¹cy na dostrze¿enie 

ka¿dego pojazdu z dowolnego miejsca parkingu,
4) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozoruj¹ca widzi ca³y 

teren parkingu,
5) posiada ³¹cznoœæ telefoniczn¹ lub radiow¹ z Policj¹ (nadajnik znajduje 

siê w pomieszczeniu dozoru),
6) posiada zaporê, szlaban z kolczatk¹ lub inne urz¹dzenie blokuj¹ce wjazd 

i wyjazd z parkingu; urz¹dzenie blokuj¹ce powinno byæ otwierane,  
podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu 
pojazdu; a wyjazd z parkingu mo¿e siê odbyæ po wydaniu pojazdu 
przez osobê dozoruj¹c¹ parking.

§ 5
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zuje siê do zawierania ze Sk³a-

daj¹cymi umowy przechowania, w sposób polegaj¹cy na wyraŸnym 
w³¹czeniu do treœci umowy postanowieñ zawartych w regulaminie 
parkingu, poprzez dorêczenie regulaminu Sk³adaj¹cemu.

2. W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego obowi¹zku okreœlonego w ust. 1, Ubezpieczyciel nie ponosi odpo-
wiedzialnoœci gwarancyjnej za szkodê, gdy mia³o to wp³yw na powsta-
nie lub rozmiar szkody.

3. W przypadku przyjêcia na parking strze¿ony pojazdu, dokumentem 
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy przechowania jest kwit parkingowy. 
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do wywieszenia 
regulaminu parkingowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6). 
W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego obowi¹zku, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci gwaran-
cyjnej za szkodê, gdy mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody.

§ 6
1. Z zachowaniem postanowieñ § 11 owu Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 

obowi¹zany jest ponadto do:
1) wyznaczenia miejsc do parkowania pojazdów,
2) wydania Sk³adaj¹cemu stosownych dowodów potwierdzaj¹cych 

przyjêcie pojazdu na parking,
3) prowadzenia dokumentacji potwierdzaj¹cej przyjêcie i wydanie 

pojazdu,
4) dokonywania szczegó³owych oglêdzin pojazdu; w przypadku 

stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeŸdzie 
fakt ten nale¿y odnotowaæ w dokumencie potwierdzaj¹cym 
przyjêcie pojazdu na parking,

5) przestrzegania ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów (w szczególnoœci 
o ochronie przeciwpo¿arowej, o budowie i eksploatacji urz¹dzeñ 
technicznych), regulaminu parkingu i zastrze¿onych w niniejszej 
klauzuli zasad zabezpieczenia parkingu oraz pojazdu, 

6) wywieszenia œciœle sprecyzowanego regulaminu parkingu, w miej-
scu umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z nim przez ka¿dego 
u¿ytkownika parkingu; regulamin winien okreœlaæ przeznaczenie 
parkingu i obowi¹zki u¿ytkownika oraz zakres odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczaj¹cego.

2. Pojazd przyjêty na parking powinien:
1) mieæ wy³¹czony zap³on, zgaszone œwiat³a i inne odbiorniki pr¹du,
2) mieæ zaci¹gniêty hamulec rêczny, a tak¿e byæ zabezpieczony przed 

dostêpem osób trzecich urz¹dzeniami przewidzianymi konstruk-
cyjnie oraz innymi zainstalowanymi dodatkowo np. alarmem.

3. Wszelkie osoby przebywaj¹ce na terenie parkingu maj¹ zakaz palenia 
tytoniu lub u¿ywania otwartego ognia.
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4. W razie niedope³nienia lub naruszenia któregokolwiek z obowi¹zków 
wymienionych w ust. 1 - 3, Ubezpieczyciel odmawia przyznania odszko-
dowania w tej czêœci, w jakiej niedope³nienie tego obowi¹zku mia³o 
wp³yw na powstanie, okolicznoœci, przebieg lub rozmiar szkody.

5. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-
wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 500 
PLN, a w szkodach polegaj¹cych na kradzie¿y pojazdu w wyniku 
rabunku 5% wartoœci odszkodowania, nie mniej ni¿ 200 PLN.

(22/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA WADLIWIE WYKONANE 
PRACE LUB US£UGI

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ 
odpowiedzialnoœæ na wypadki ubezpieczeniowe skutkuj¹ce 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej  powsta³e po przekazaniu 
przedmiotu wykonanej pracy lub us³ugi w u¿ytkowanie odbiorcy, 
wynik³e z ich wadliwego wykonania przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci 
gospodarczej.

2. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody wynik³e z czynnoœci 
wykonanych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia, chyba ¿e ubezpieczenie to jest 
kontynuacj¹ umowy ubezpieczenia poprzednio zawartej z Ubezpie-
czycielem na niezmienionych warunkach tj. z rozszerzeniem zakresu 
ubezpieczenia o niniejsz¹ klauzulê.

3. Z zakresu ubezpieczenia wy³¹czone s¹ ponadto szkody w samym 
przedmiocie wykonanej pracy lub us³ugi.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej odpo-
wiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
500 PLN.

(23/OC) UBEZPIECZENIE OC FARMACEUTY I TECHNIKA FARMACJI

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za 
pobraniem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel obejmuje ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ ustawow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczo-
nego za wypadki ubezpieczeniowe zaistnia³e w okresie ubezpieczenia, 
skutkuj¹ce powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrz¹dzonej 
Poszkodowanemu czynem niedozwolonym.

2. Przez u¿yte w treœci niniejszej  klauzuli definicje nale¿y rozumieæ:
1) Ubezpieczony - osoba fizyczna posiadaj¹ca odpowiednie zezwo-

lenie, wykonuj¹ca zawód farmaceuty lub technika farmacji,
2) Farmaceuta - magister farmacji posiadaj¹cy prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty, wpisany do ewidencji osób zatrudnionych 
w aptece,

3) Technik farmacji – osoba posiadaj¹ca udokumentowane specja-
listyczne wykszta³cenie farmaceutyczne na poziomie œrednim, 
wpisana do ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

3. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego nie posiadaj¹cego wymaganych 

uprawnieñ zawodowych, Ubezpieczonego w stosunku do którego 
wydano zakaz lub któremu zawieszono prawo do wykonywania 
zawodu,

2) powsta³e wskutek sprzeda¿y lub wydania produktu leczniczego bez 
recepty, na który wymagana jest recepta,

3) powsta³e wskutek dzia³ania pod przymusem lub w okresie wojny, 
stanu wojennego, wojny domowej,

4) powsta³e w nastêpstwie naruszenia obowi¹zuj¹cych regulacji 
dotycz¹cych zabezpieczenia preparatów, odczynników, œrodków 
chemicznych, produktów leczniczych silnie dzia³aj¹cych, œrodków 
psychotropowych i narkotyków,

5) powsta³e wskutek wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych 
niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

4. Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie w granicach przyjêtej 
odpowiedzialnoœci, pomniejszone o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 
200 PLN.

;
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(24/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTU£U PROWADZENIA SALONU 
FRYZJERSKIEGO, KOSMETYCZNEGO, SOLARIUM,

KLUBU FITNESS, SPA, SI£OWNI. 

1. Zachowuj¹c postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczaj¹cego i za pobra-
niem dodatkowej sk³adki, Ubezpieczyciel rozszerza swoj¹ odpo-
wiedzialnoœæ o ryzyko przeniesienia chorób zakaŸnych i zaka¿eñ 
wymienionych w Ustawie o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach (Dz. U. 
z 2001 r. Nr. 126 poz. 1384 z poŸn. zm.), w tym równie¿ o ryzyko 
przeniesienia wirusa HIV i wirusów hepatotrowych powoduj¹cych WZW. 

2. Zachowuj¹c wy³¹czenia zawarte w owu, z odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela wy³¹czone s¹ ponadto szkody:
a) powsta³e na skutek nie przestrzegania przez Ubezpieczaj¹cego/ 

Ubezpieczonego wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur 
w zakresie zapobiegania chorobom zakaŸnym, zaka¿eniom, przewi-
dzianych przepisami prawa w zakresie dzia³alnoœci wykonywanej 
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

b) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub 
innych encefalopatii g¹bczastych.

,, .
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KLAUZULE DODATKOWE

Nr Nazwa klauzuli
1 (KCS 01) Klauzula reprezentantów
2 (KCS 02) Klauzula przepiêæ
3 (KCS 03) Klauzula terroryzmu
4 (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia
5 (KCS 05) Klauzula Leeway
6 (KCS 06) Klauzula p³atnoœci 
7 (KCS 07) Klauzula lokalizacji
8 (KCS 08) Klauzula pro rata temporis
9 (KCS 09) Klauzula automatycznego uzupe³nienia sumy 

ubezpieczenia
10 (KCS 10 ) Klauzula nowych lokalizacji
11 (KCS 11) Klauzula warunków i taryf
12 (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki
13 (KCS 15) Klauzula pro rata temporis w ubezpieczeniu OC
14 (KCS 19) Klauzula ubezpieczenia wartoœci pieniê¿nych
15 (KCS 25) Klauzula rozmro¿enia
16 (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia
17 (EUR 01) i (EUR 02) Klauzula kosztów utraty dokumentów 

niezbêdnych do refundacji lekarstw  (recept).

(KCS 01) KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrz¹dzone umyœlnie lub wskutek 
ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, przy czym za 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego uwa¿a siê cz³onków zarz¹du spó³ki, 
prokurentów, dyrektorów, w³aœcicieli/wspólników oraz inne osoby, które 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, statutem lub na mocy prawa 
w³asnoœci uprawnione s¹ do zarz¹dzania podmiotem gospodarczym.

(KCS 02) KLAUZULA PRZEPIÊÆ

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 

rozszerzona zostaje o szkody powsta³e na skutek przepiêcia lub 
wzbudzania siê niszcz¹cych si³ elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych odbiorników, niezale¿nie od tego czy w ich nastêpstwie 
powsta³ po¿ar czy nie.

2. Wy³¹czone jest ryzyko przepiêcia i indukcji elektromagnetycznej 
w sieciach energetycznych, elektrycznych i przesy³ania danych.

3. Wysokoœæ limitu odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj¹cy poprzez wybranie 
jednego z poni¿szych limitów:
1) 10 000 PLN
2) 25 000 PLN
3) 50 000 PLN
4) 100 000 PLN

4. Franszyza redukcyjna: 200 PLN

(KCS 03) KLAUZULA TERRORYZMU

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, 
postanowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 
rozszerzona zostaje o szkody powsta³e wskutek aktów terroru (definicja aktów 
terroru zosta³a podana w owu).
Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia: 300 000 PLN.
Franszyza redukcyjna: 10 % w szkodzie jednak nie mniej ni¿ 1 000 PLN.
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(KCS 04) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Wzrost maj¹tku trwa³ego Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w okresie 
ubezpieczenia do 20 % jego ³¹cznej wartoœci zg³oszonej do ubezpieczenia, 
nie wymaga natychmiastowego zg³oszenia Ubezpieczycielowi w celu 
doubezpieczenia. Zg³oszenie winno nast¹piæ w terminie trzech miesiêcy od 
daty wzrostu maj¹tku trwa³ego. Na koniec ka¿dego kwarta³u okresu 
ubezpieczenia nast¹pi rozliczenie sk³adki w relacji do wzrostu wartoœci 
maj¹tku trwa³ego bêd¹cego przedmiotem ubezpieczenia. Okres konieczny 
do przeprowadzenia stosownego rozliczenia wynosi 14 dni od zakoñczenia 
ka¿dego kwarta³u okresu ubezpieczenia, a rozliczenie dotyczyæ bêdzie 
wartoœci maj¹tku trwa³ego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia kwarta³u 
okresu ubezpieczenia.

(KCS 05) KLAUZULA LEEWAY

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
W przypadku szkody dotycz¹cej maj¹tku trwa³ego, zasada proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania (zasada proporcji) stosowana bêdzie, je¿eli wartoœæ 
poszczególnych sk³adników maj¹tku trwa³ego w dniu szkody przekraczaæ 
bêdzie 120 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych sk³adników w umowie 
ubezpieczenia.

(KCS 06) KLAUZULA P£ATNOŒCI

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Je¿eli zap³ata nale¿nej sk³adki dokonywana jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za datê zap³aty uwa¿a siê datê 
obci¹¿enia rachunku bankowego Ubezpieczaj¹cego lub datê stempla 
pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, ¿e na rachunku 
Ubezpieczaj¹cego znajdowa³y siê wystarczaj¹ce œrodki finansowe.

(KCS 07) KLAUZULA LOKALIZACJI

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 
rozszerzona zostaje na wszystkie lokalizacje Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego (miejsca prowadzenia dzia³alnoœci) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
pod warunkiem spe³nienia wymogów dotycz¹cych zabezpieczeñ 
okreœlonych w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia.

(KCS 08) KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Wszelkie rozliczenia wynikaj¹ce z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szcze-
gólnoœci zwi¹zane z dop³at¹ sk³adek oraz zwrotem sk³adek, dokonywane 
bêd¹ w systemie pro rata za ka¿dy dzieñ ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie 
zostan¹ rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.

(KCS 09) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UZUPE£NIENIA SUMY 
UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumê ubezpieczenia, w przy-
padku jej zmniejszenia wynikaj¹cego z zastosowania konsumpcji sumy 
ubezpieczenia po wyp³acie odszkodowañ, do poziomu sprzed szkody. 
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany bêdzie do z³o¿enia stosownego wniosku i do 
dop³aty stosownej sk³adki, wynikaj¹cej z automatycznego uzupe³nienia 
sumy ubezpieczenia, w terminie 14 dni po wyp³acie odszkodowania.

Za³¹cznik nr 3 do OWU „EURO 10 Plus”

28



(KCS 10) KLAUZULA NOWYCH LOKALIZACJI

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, 
postanowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozsze-
rzona zostaje na nowe lokalizacje Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
(miejsca prowadzenia dzia³alnoœci) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod 
warunkiem spe³nienia wymogów dotycz¹cych zabezpieczeñ okreœlonych 
w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia oraz zg³oszenia do Ubez-
pieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia.

(KCS 11) KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
W przypadku doubezpieczenia, uzupe³niania lub podwy¿szania sumy 
ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieæ 
bêd¹ warunki umowy oraz taryfa sk³adek obowi¹zuj¹ce w stosunku do polisy 
zasadniczej.

(KCS 12) KLAUZULA PROLONGATY SK£ADKI

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, postano-
wieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Brak op³aty sk³adki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty sk³adki w terminie 
okreœlonym w umowie ubezpieczenia nie skutkuje brakiem odpowie-
dzialnoœci Ubezpieczyciela lub powstaniem prawa Ubezpieczyciela do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze przez 7 
kolejnych dni, przypadaj¹cych po tym terminie p³atnoœci. Wypowiedzenie jest 
mo¿liwe dopiero pocz¹wszy od ósmego dnia, przypadaj¹cego po dniu 
bêd¹cym terminem p³atnoœci sk³adki, o ile do dnia poprzedniego w³¹cznie 
nie nast¹pi³o obci¹¿enie rachunku bankowego Ubezpieczaj¹cego. Fakt 
op³acenia sk³adki (w powy¿szym rozumieniu) w terminie 7 dni, przypa-
daj¹cych po dniu bêd¹cym terminem jej p³atnoœci, Ubezpieczaj¹cy jest 
zobowi¹zany udokumentowaæ Ubezpieczycielowi niezw³ocznie po jej 
op³aceniu.

(KCS 15) KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS W UBEZPIECZENIU OC

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Wszelkie rozliczenia wynikaj¹ce z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szcze-
gólnoœci zwi¹zane z dop³at¹ sk³adek oraz zwrotem sk³adek, dokonywane 
bêd¹ w systemie pro rata za ka¿dy dzieñ ochrony ubezpieczeniowej.

(KCS 19 ) KLAUZULA UBEZPIECZENIA WARTOŒCI PIENIÊ¯NYCH

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 

rozszerzona zostaje o szkody powsta³e w wartoœciach pieniê¿nych 
bezpoœrednio wskutek nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) kradzie¿y z w³amaniem z lokalu,
2) rabunku (rozboju) w lokalu,
3) a tak¿e podczas transportu od:

a) rabunku (rozboju),
b) zniszczenia lub uszkodzenia œrodka transportu wskutek po¿aru, 

uderzenia pioruna w pojazd, wybuchu lub wypadku œrodka 
transportu,

c) zdarzeñ powoduj¹cych œmieræ, ciê¿kie uszkodzenie cia³a lub 
rozstrój zdrowia osoby sprawuj¹cej pieczê nad ubezpieczonym 
mieniem, uniemo¿liwiaj¹cych ochronê powierzonego mienia, 
gdzie przez transport wartoœci pieniê¿nych uwa¿a siê 
przewo¿enie lub przenoszenie wartoœci pieniê¿nych poza 
obrêbem ubezpieczonego lokalu przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego, osoby bêd¹ce pracownikami Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego wyznaczone do wykonania transportu 
albo inne osoby upowa¿nione do wykonywania transportu, 
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najkrótsz¹ drog¹ pomiêdzy siedzib¹ lub oddzia³em firmy 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego i bankiem.

2. Wartoœci pieniê¿ne objête s¹ ubezpieczeniem na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdza-
j¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Podczas transportu wartoœci pieniê¿ne objête s¹ ochron¹ ubezpie-
czeniow¹ w miejscu wskazanym w ust. 2 oraz w innym miejscu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreœlonym w niniejszej klauzuli, 
zwi¹zanym z wykonywanym przez Ubezpieczaj¹cego lub na jego 
zlecenie transportem wartoœci pieniê¿nych (miejscowoœæ, w obrêbie 
której dokonywane bêd¹ transporty lub obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej).

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wy³¹czone 
z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku, 
a ponadto za szkody powsta³e w wyniku kradzie¿y z w³amaniem 
dokonanej bez wejœcia sprawcy do ubezpieczonego lokalu.

5. W odniesieniu do wartoœci pieniê¿nych maj¹ zastosowanie wszystkie 
zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³a-
maniem i rabunku wraz z za³¹cznikiem nr 1 dotycz¹cym minimalnych 
wymogów zabezpieczenia mienia, które maj¹ zastosowanie do gotówki, 
o ile nie zosta³y odrêbnie uregulowane w niniejszej klauzuli.

6. W ramach niniejszej klauzuli wartoœci pieniê¿ne ubezpieczane s¹ w sys-
temie na pierwsze ryzyko.

7. Suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialnoœci) dla wartoœci pieniê¿nych 
ustalana jest odrêbnie dla kradzie¿y z w³amaniem, rabunku w lokalu oraz 
podczas transportu.

8. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela za wszystkie szkody 
powsta³e w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wartoœci pie-
niê¿nych stanowi suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialnoœci) okreœ-
lona w niniejszej klauzuli, pod warunkiem, ¿e nie przekracza ona limitów 
dla przechowywania lub transportowania wartoœci pieniê¿nych okreœlo-
nych w za³¹czniku nr 1 do owu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i ra-
bunku. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia wartoœci pieniê¿nych 
ustalona przez Ubezpieczaj¹cego jest wy¿sza od okreœlonej w za³¹czniku 
nr 1, górn¹ granicê odpowiedzialnoœci stanowi limit podany w za³¹czniku; 

9. Sumê ubezpieczenia ustala siê wed³ug nastêpuj¹cych wartoœci dla:
1) czeków - na podstawie kwoty wykazanej na czeku,
2) weksli - na podstawie kwoty wykazanej na wekslu, z zastrze¿eniem, 

¿e w stosunku do weksla in blanco (gwarancyjnego) jest to 
maksymalna wartoœæ, która mo¿e zostaæ wpisana na wekslu jako 
suma wekslowa, a uprawnienie to wynika z udokumentowanego na 
piœmie stosunku obligacyjnego ³¹cz¹cego posiadacza weksla z d³u¿-
nikiem wekslowym,

3) akcji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu - na 
podstawie wartoœci ksiêgowej przypadaj¹cej na jedn¹ akcjê na dzieñ 
sporz¹dzenia bilansu za ostatni okres obrachunkowy poprzedzaj¹cy 
zawarcie umowy ubezpieczenia,

4) obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu - 
na podstawie ich wartoœci nominalnej,

5) znaczków skarbowych, znaczków pocztowych bêd¹cych aktualnie w 
obiegu, biletów komunikacji publicznej  na podstawie ich wartoœci 
nominalnej,

6) z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e platyny i pozo-
sta³ych metali z grupy platynowców - na podstawie wartoœci 
rynkowej odpowiadaj¹cej cenie sprzeda¿y netto (bez mar¿y i pro-
wizji),

7) wyrobów ze z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e 
platyny i pozosta³ych metali z grupy platynowców - na podstawie 
udokumentowanych kosztów odpowiadaj¹cych ich cenie nabycia 
lub kosztom wytworzenia.

10. Wysokoœæ odszkodowania okreœla siê w granicach uzgodnionych przez 
strony umowy limitów odpowiedzialnoœci okreœlonych w niniejszej 
klauzuli, z uwzglêdnieniem zapisów ust. 8, w nastêpuj¹cy sposób dla:
1) czeków - na podstawie kwoty wykazanej na czeku,
2) weksli - na podstawie kwoty wykazanej na wekslu, z zastrze¿eniem, 

¿e w stosunku do weksla in blanco (gwarancyjnego) jest to 
maksymalna wartoœæ, która mo¿e zostaæ wpisana na wekslu jako 
suma wekslowa, a uprawnienie to wynika z udokumentowanego na 
piœmie stosunku obligacyjnego ³¹cz¹cego posiadacza weksla z d³u¿-
nikiem wekslowym,

3) akcji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu - na 
podstawie wartoœci ksiêgowej przypadaj¹cej na jedn¹ akcjê na dzieñ 
sporz¹dzenia bilansu za ostatni okres obrachunkowy poprzedzaj¹cy 
dzieñ powstania szkody,
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4) obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu - 
na podstawie wartoœci nominalnej, z uwzglêdnieniem nale¿nego 
oprocentowania obliczonego na dzieñ powstania szkody,

5) znaczków skarbowych, znaczków pocztowych bêd¹cych aktualnie 
w obiegu, biletów komunikacji publicznej  na podstawie ich 
wartoœci nominalnej,

6) z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e platyny i pozo-
sta³ych metali z grupy platynowców - na podstawie wartoœci 
rynkowej odpowiadaj¹cej cenie sprzeda¿y netto (bez mar¿y i pro-
wizji) wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu ustalania odszkodowania,

7) wyrobów ze z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e 
platyny i pozosta³ych metali z grupy platynowców - na podstawie 
udokumentowanych kosztów odpowiadaj¹cych ich cenie nabycia 
lub kosztom wytworzenia, wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu 
ustalania odszkodowania.

11. W przypadku szkody w wartoœciach pieniê¿nych przechowywanych lub 
transportowanych niezgodnie z minimalnymi wymogami zabezpie-
czenia mienia (w tym zabezpieczenia lokalu, przechowywania i trans-
portu wartoœci pieniê¿nych), okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do 
niniejszych owu, odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela ograniczona jest do 
limitu okreœlonego w tym za³¹czniku.

12. Ubezpieczyciel mo¿e zmniejszyæ wysokoœæ przyznanego odszko-
dowania o procent udzielonej zni¿ki w sk³adce za zastosowanie 
dodatkowych, poza wymaganymi w owu, œrodków zabezpieczenia 
mienia, je¿eli nie zadzia³a³y one w czasie zajœcia zdarzenia, które 
spowodowa³o szkodê.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli maj¹ 
zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia 
dotycz¹ce ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.

14. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia wynosi 50 000 PLN ³¹cznie dla : 
1) kradzie¿y z w³amaniem z lokalu,
2) rabunku w lokalu,
3) podczas transportu.

15. Franszyza redukcyjna: 10 % w szkodzie jednak nie mniej ni¿ 300 PLN.

(KCS 25) KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROZMRO¯ENIA

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, 
postanowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli zostaje 

rozszerzona o szkody powsta³e wskutek rozmro¿enia ubezpieczonych 
towarów. Dla celów niniejszej klauzuli pod pojêciem rozmro¿enia 
rozumie siê utratê przydatnoœci do spo¿ycia towarów handlowych na 
skutek ich zepsucia w wyniku podwy¿szenia siê temperatury 
przechowywania w urz¹dzeniu ch³odniczym w bezpoœrednim 
nastêpstwie:
1) uszkodzenia urz¹dzenia ch³odniczego, w którym przechowywane s¹ 

ubezpieczone towary w wyniku uderzenia pioruna,
2) przerwy w dostawie pr¹du elektrycznego przez zak³ad energetyczny 

trwaj¹cej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny.
2. Powy¿sza klauzula obejmuje wy³¹cznie towary, których w³aœciwoœci 

naturalne nakazuj¹ przechowywanie ich w urz¹dzeniach ch³odniczych 
w temperaturze przynajmniej minus 18 stopni Celsjusza.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za rozmro¿enie wskutek 
niew³aœciwego przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia 
opakowania towarów.

4. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia: 20 % wartoœci ubezpieczonego mienia jednak nie wiêcej 
ni¿ 50 000 PLN.

5. Franszyza redukcyjna: 100 PLN.

(KCS 30) KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ lub 
za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel bêdzie ponosi³ odpowi-
dzialnoœæ wynikaj¹c¹ z umowy ubezpieczenia równie¿ w przypadku 
przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiêdzy ubezpieczonymi lokaliza-
cjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa wynikaj¹ca z niniejszej klauzuli jest udzielana pod 
warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego doku-
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mentacji zdawczo - odbiorczej, umo¿liwiaj¹cej ustalenie w przypadku 
zaistnienia szkody dok³adnego miejsca pobytu ubezpieczonego mienia 
w dniu powstania szkody.

(EUR 01) KLAUZULA KOSZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW 
NIEZBÊDNYCH DO REFUNDACJI LEKÓW (RECEPT).

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ 
lub za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie § 24 ust. 3 lub 4 

niniejszych owu rozszerzona zostaje o ryzyko utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia dokumentów, niezbêdnych do refundacji leków (recept), 
przez organ nadzoruj¹cy refundacjê (Narodowy Fundusz Zdrowia), na 
skutek zdarzeñ objêtych ubezpieczeniem uniemo¿liwiaj¹cych refun-
dacjê.

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeñ 
objêtych ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept) jak i danych 
komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych 
zdarzeñ dokumentów (recept) przed ich elektroniczn¹ archiwizacj¹ oraz 
przed przekazaniem danych o obrocie refundowanymi lekami i wyro-
bami medycznymi, wynikaj¹cych ze zrealizowanych recept podlegaj¹-
cych refundacji z NFZ do w³aœciwego oddzia³u organu nadzoruj¹cego 
refundacjê w formie komunikatu elektronicznego, Ubezpieczyciel ustala 
wysokoœæ odszkodowania w oparciu o œrednie wielkoœci refundacji 
z okresu kolejnych szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ szkody 
(potwierdzonych przez w³aœciwy oddzia³ organu nadzoruj¹cego refun-
dacjê),  z zastrze¿eniem limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 3 
niniejszej Klauzuli.

3. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia wynosi: 50 000 PLN,

4. Franszyza redukcyjna wynosi: 100 PLN.

(EUR 02) KLAUZULA KOSZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW 
NIEZBÊDNYCH DO REFUNDACJI LEKÓW (RECEPT).

Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹, posta-
nowieñ niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieñ 
lub za³¹czników do umowy ubezpieczenia strony uzgodni³y, ¿e:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie § 29 ust. 2 

niniejszych owu rozszerzona zostaje o ryzyko utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia dokumentów, niezbêdnych do refundacji leków (recept), 
przez organ nadzoruj¹cy refundacjê (Narodowy Fundusz Zdrowia), na 
skutek zdarzeñ objêtych ubezpieczeniem uniemo¿liwiaj¹cych refun-
dacjê.

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeñ 
objêtych ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept) jak i danych 
komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych 
zdarzeñ dokumentów (recept) przed ich elektroniczn¹ archiwizacj¹ oraz 
przed przekazaniem danych o obrocie refundowanymi lekami i wyro-
bami medycznymi, wynikaj¹cych ze zrealizowanych recept podlegaj¹-
cych refundacji z NFZ do w³aœciwego oddzia³u organu nadzoruj¹cego 
refundacjê w formie komunikatu elektronicznego, Ubezpieczyciel ustala 
wysokoœæ odszkodowania w oparciu o œrednie wielkoœci refundacji 
z okresu kolejnych szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ szkody 
(potwierdzonych przez w³aœciwy oddzia³ organu nadzoruj¹cego refun-
dacjê),  z zastrze¿eniem limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 3 
niniejszej Klauzuli.

3. Limit odpowiedzialnoœci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia wynosi: 50 000 PLN,

4. Franszyza redukcyjna wynosi: 100 PLN.
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KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIE
SPRZÊTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH ORAZ 

DANYCH, PROGRAMÓW I NOŒNIKÓW DANYCH

Definicje
§ 1

Z zastrze¿eniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
Plus” przez u¿yte w treœci niniejszej Klauzuli Umownej okreœlenia, nale¿y 
rozumieæ:
1) dane - informacje zgromadzone na noœnikach przeznaczonych do 

odczytu maszynowego: dane g³ówne i dane transakcyjne ze zbiorów 
danych i baz danych;

2) jednostka centralna komputera - czêœæ komputera odpowiedzialna za 
sterowanie wraz z uk³adami wykonuj¹cymi operacje arytmetyczno-
logiczne oraz pamiêæ komputera (rejestr, pamiêæ operacyjna) z wy-
³¹czeniem pamiêci zewnêtrznej (wymienialne dyski twarde, dyskietki, 
taœmy magnetyczne i dyski optyczne, itp.);

3) noœniki danych - materia³y umo¿liwiaj¹ce gromadzenie informacji 
przeznaczone do odczytu maszynowego; noœniki takie objête s¹ 
ubezpieczeniem tylko wtedy, gdy przewidziana jest ich wymiana przez 
u¿ytkownika (np. wymienialne dyski twarde, taœmy magnetyczne
i optyczne, dyskietki, cartridge);

4) programy:
a) programy wchodz¹ce w sk³ad systemu operacyjnego,
b) standardowe programy licencyjne  pochodz¹ce z produkcji seryjnej,
c) programy aplikacyjne pochodz¹ce z produkcji jednostkowej;

5) sprzêt przenoœny - sprzêt przenoœny komputerowy, geodezyjny 
i medyczny;

6) wartoœæ odtworzeniowa (nowa) - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom 
przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: 
wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom nabycia fabrycznie nowego sprzêtu 
tego samego rodzaju, jakoœci i wydajnoœci lub o najbardziej 
zbli¿onych parametrach technicznych (wed³ug cen stosowanych 
przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych), z uwzglêdnie-
niem kosztów transportu i monta¿u.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ sprzêt elektroniczny stanowi¹cy 
w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub bêd¹cy w posiadaniu 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego, 
wykorzystywany do prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ, wymieniony w umowie 
ubezpieczenia, sprzêt elektroniczny stacjonarny zainstalowany na sta³e 
w miejscu ubezpieczenia po teœcie próbnym oraz sprzêt przenoœny, pod 
warunkiem, ¿e wiek sprzêtu elektronicznego stacjonarnego i sprzêtu 
przenoœnego nie przekracza  7 lat.

3. Przedmiotem ubezpieczenia na warunkach okreœlonych w niniejszych 
owu mo¿e byæ równie¿ wymieniony w ust. 2 sprzêt elektroniczny 
bêd¹cy we wczeœniejszej eksploatacji, lecz tymczasowo magazynowany 
lub wy³¹czony z u¿ytkowania na czas nie d³u¿szy ni¿ 30 dni.

4. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ sprzêt elektroniczny  znajduj¹cy 
siê w lokalu zabezpieczonym zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszych 
owu.

5. Sprzêt przenoœny u¿ywany w lokalu z wy³¹czeniem lokalu okreœlonego 
w § 2 pkt 18 niniejszych owu przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 
w zwi¹zku z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na 
terenie  Rzeczypospolitej Polskiej jest objêty ochron¹ w przypadku jego 
utraty wskutek kradzie¿y z w³amaniem pod warunkiem, ¿e:
a) w œcianach, sufitach, pod³ogach i dachach oraz piwnicach lokali nie 

ma niezabezpieczonych otworów, przez które mo¿liwy by³by dostêp 
do ubezpieczonego mienia bez w³amania,

b) wszystkie drzwi wejœciowe do lokalu musz¹ byæ w nale¿ytym stanie 
technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkniête, ¿eby ich 
wy³amanie lub wywa¿enie nie by³o mo¿liwe bez u¿ycia si³y lub narzê-
dzi, a otwarcie - bez u¿ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,

c) je¿eli przepisy nie przewiduj¹ bardziej skutecznych zamkniêæ - drzwi 
musz¹ byæ zamkniête na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe. 
Drzwi oszklone musz¹ byæ zaopatrzone w zamki, których nie mo¿na 
otworzyæ przez wybit¹ szybê bez u¿ycia kluczy. Wszystkie okna i inne 
zewnêtrzne oszklone otwory lokalu musz¹ byæ w nale¿ytym stanie 
technicznym, w³aœciwie osadzone i zamkniête,

.
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d) kraty, ¿aluzje i okiennice musz¹ byæ tak skonstruowane oraz 
osadzone, ¿eby przedostanie siê do wnêtrza nie by³o mo¿liwe bez 
uprzedniego uszkodzenia ich przy pomocy narzêdzi. Je¿eli sztaby 
lub zawiasy nie s¹ wmurowane w œcianê, musz¹ byæ przytwierdzone 
œrubami zaklinowanymi lub przymocowanymi w inny sposób od 
wewn¹trz.

6. Sprzêt przenoœny u¿ywany poza lokalem na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej jest objêty ochron¹ w przypadku jego utraty wskutek kradzie¿y 
z w³amaniem, je¿eli zosta³ skradziony z samochodu, gdy:
1) pojazd posiada³ twardy dach (jednolit¹ sztywn¹ konstrukcjê),
2) zosta³ prawid³owo zamkniêty na wszystkie mo¿liwe zabezpieczenia 

znajduj¹ce siê w pojeŸdzie,
3) by³ zaparkowany w zamkniêtym gara¿u lub na parkingu strze¿onym 

(je¿eli kradzie¿ z w³amaniem nast¹pi³a w godzinach 22.00 - 6.00),
4) ubezpieczony przedmiot by³ przechowywany wewn¹trz pojazdu 

w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zobaczenie go z zewn¹trz, np. w baga¿-
niku.

7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzêtu okreœlonego 
w ust. 2, ubezpieczeniem mog¹ byæ tak¿e objête:
1) dane  pod warunkiem istnienia Ÿród³a tych danych innego, ni¿ kopie 

zapasowe np. oryginalne dokumenty,
2) oprogramowanie seryjne,
3) oprogramowanie niestandardowe, indywidualne,
4) systemy operacyjne, o ile zosta³y zakupione niezale¿nie od sprzêtu 

na podstawie odrêbnego dowodu sprzeda¿y,
5) noœniki danych takie jak: dyski magnetyczne i optyczne, dyskietki, 

taœmy magnetyczne, cartridge, CD-romy itp. pod warunkiem, ¿e 
zosta³a przewidziana mo¿liwoœæ ich wymiany przez u¿ytkownika.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ wszelkie szkody rzeczowe w ubez-
pieczonym sprzêcie elektronicznym stacjonarnym i sprzêcie 
przenoœnym polegaj¹ce na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 
ubezpieczonego mienia, powsta³e w wyniku nag³ego i nieprzewidzia-
nego zdarzenia, które nie pozwala dalej pe³niæ przypisanych im funkcji, 
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzêtu okreœlonego w § 2 
ust. 7, ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody w ubezpieczonych 
danych, programach i noœnikach danych powsta³e w wyniku nag³ego 
i nieprzewidzianego zdarzenia objêtego ochron¹ w zakresie 
okreœlonych w ust. 1, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich maszynowy odczyt 
albo zapisywanie nowych danych.

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki zakres 
ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od szkód materialnych oraz 
danych, programów i noœników danych, mo¿e zostaæ rozszerzony 
o szkody powsta³e wskutek powodzi.

4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego do umowy ubezpieczenia sprzêtu 
elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i noœ-
ników danych mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe, 
wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu:

1) (KCS 01) Klauzula reprezentantów,
2) (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia,
3) (KCS 05) Klauzula Leeway, 
4) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
5) (KCS 07) Klauzula lokalizacji, 
6) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
7) (KCS 10) Klauzula nowych lokalizacji,
8) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
9) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,

10) (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.

Ograniczenia i wy³¹czenia szczególne
§ 4

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 owu „EURO 10 Plus”, 
Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody:

1) polegaj¹ce na utracie sprzêtu w wyniku kradzie¿y lub rabunku, 
z wyj¹tkiem kradzie¿y z w³amaniem i/lub rabunku w rozumieniu 
definicji podanych w § 2 pkt. 16 i 29 owu „EURO 10 Plus”,

2) polegaj¹ce na utracie sprzêtu w wyniku kradzie¿y z w³amaniem 
i/lub rabunku w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z postano-
wieniami dotycz¹cymi minimalnych wymogów zabezpieczenia 
mienia okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do niniejszych owu, o ile 
mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody,

2

;
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3) powsta³e wskutek zagubienia lub utraty w niewyjaœnionych 
okolicznoœciach w efekcie pozostawienia sprzêtu bez opieki;

4) powsta³e w okresie gwarancyjnym i pokrywane przez producenta 
lub sprzedawcê oraz takie, za które na podstawie obowi¹zuj¹cych 
przepisów odpowiedzialne s¹ osoby trzecie, takie jak: dostawcy, 
wytwórcy, sprzedawcy, przewoŸnicy, spedytorzy lub wykonawcy;

5) objête lub podlegaj¹ce objêciu umow¹ o obs³udze serwisowej, 
w tym naprawczej, powsta³e w czasie takich czynnoœci;

6) bêd¹ce nastêpstwem sta³ej eksploatacji lub  naturalnego zu¿ycia;
7) bêd¹ce wszelkiego rodzaju stratami poœrednimi, w tym finan-

sowymi (np. kary, utrata zysku, dochodów, itp.);
8) spowodowane defektami istniej¹cymi w chwili zawierania umowy 

ubezpieczenia, o których Ubezpieczaj¹cy lub jego reprezentanci 
wiedzieli lub przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci mogli siê 
dowiedzieæ - niezale¿nie od tego, czy Ubezpieczyciel zosta³ o nich 
powiadomiony;

9) bêd¹ce uszkodzeniami wewnêtrznymi podzespo³ów elektronicz-
nych bêd¹cych czêœciami sk³adowymi ubezpieczonego przedmiotu. 
Uszkodzeniami wewnêtrznymi podzespo³ów elektronicznych s¹ 
takie uszkodzenia elementu wymiennego lub ubezpieczonego 
przedmiotu jako ca³oœci, w przypadku których nie da siê 
przedstawiæ ¿adnego dowodu na ich spowodowanie przez 
przyczynê zewnêtrzn¹. Jednak szkoda rzeczowa poœrednia w ubez-
pieczonym przedmiocie wynik³a z takiego uszkodzenia wew-
nêtrznego jest objêta ubezpieczeniem;

10) bêd¹ce uszkodzeniami estetycznymi, np. rysy na powierzchniach 
malowanych lub polerowanych, o ile szkody takie nie s¹ skutkiem 
zdarzenia objêtego ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) dodatkowe koszty poniesione na modyfikacje lub ulepszenia 

dokonane w ubezpieczonym przedmiocie przy okazji usuwania 
szkody objêtej ubezpieczeniem na mocy niniejszych owu,

2) dodatkowe koszty poniesione w toku przemieszczania lub 
prowizorycznych napraw ubezpieczonych przedmiotów,

3) koszty, które by³yby ponoszone równie¿ wtedy, gdyby szkoda nie 
wyst¹pi³a (zwi¹zane, np. z konserwacj¹ ubezpieczonego sprzêtu),

4) wszelkie koszty poniesione w celu usuniêcia funkcjonalnych wad 
lub usterek, chyba ¿e usterki takie powsta³y w wyniku zdarzenia 
objêtego odpowiedzialnoœci¹ Ubezpieczyciela, 

5) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia funkcjonalnoœci, 
dostêpnoœci lub dzia³ania jakiegokolwiek systemu komputerowego, 
sprzêtu komputerowego, oprogramowania, danych, wszelkiego ro-
dzaju noœników danych informatycznych, mikroprocesorów, uk³adów 
scalonych lub innych urz¹dzeñ i komponentów stanowi¹cych czêœæ 
sprzêtu elektronicznego, jeœli zdarzenia te by³y wynikiem dzia³ania 
programu niszcz¹cego (przes³anego lub przekazanego w dowolny 
sposób, umyœlnie lub przypadkowo), w szczególnoœci nale¿¹cego do 
programów okreœlanych mianem: wirusów, „robaków“ komputero-
wych, „koni trojañskich“, „bomb logicznych“ lub innych dzia³aj¹cych 
analogicznie.

3. Niezale¿nie od wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 owu „EURO 10 Plus” i ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu, w odniesieniu do ubezpieczenia danych, progra-
mów i noœników danych maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce wy³¹czenia:

1) Przedmioty wy³¹czone z zakresu ubezpieczenia:
a) noœniki danych, które nie mog¹ byæ wymieniane przez u¿ytkow-

nika (np. stacjonarne twarde dyski, pamiêci pó³przewodnikowe),
b) dane i programy przechowywane wy³¹cznie w pamiêci g³ównej 

jednostki centralnej.
2) Koszty wy³¹czone z zakresu ubezpieczenia:

a) koszty poniesione na zakup nowych licencji na u¿ytkowanie 
nieuszkodzonych, w wyniku zdarzenia objêtego ochron¹, danych 
lub programów, je¿eli by³y chronione przed skopiowaniem za 
pomoc¹ oprogramowania lub innych procedur ograniczenia 
dostêpu (np. kody dostêpu, blokady sprzêtowe),

b) w przypadku danych - koszty ich gromadzenia lub tworzenia od 
podstaw,

c) koszty wynik³e z b³êdnego programowania, perforacji, etykie-
towania lub wk³adania noœników danych, nieuwa¿nego usuniêcia 
informacji lub starcia danych z noœnika oraz utraty informacji 
wskutek dzia³ania pola magnetycznego.
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System i suma ubezpieczenia
§ 5

1. Sumê ubezpieczenia ustala siê odrêbnie dla poszczególnych 
przedmiotów, wymienionych w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do 
polisy i bêd¹cym jej integraln¹ czêœci¹.

2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzglêdnienia podatku 
od towarów i us³ug podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, chyba ¿e umówiono siê inaczej.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ wartoœci odtworzeniowej 
(nowej).

4. Je¿eli wartoœæ ubezpieczonego sprzêtu ulegnie zmianie, np. ze wzglêdu 
na wzrost cen, to Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany powiadomiæ 
Ubezpieczyciela o takiej zmianie, aby umo¿liwiæ odpowiednie 
skorygowanie sumy ubezpieczenia i unikn¹æ przypadku niedou-
bezpieczenia.

5. Dodatkowa suma ubezpieczenia ustalana jest odrêbnie dla 
nastêpuj¹cych pozycji:
1) danych indywidualnych,
2) oprogramowania seryjnego, niestandardowego i indywidualnego,
3) systemów operacyjnych, o ile nie zosta³y zakupione ³¹cznie ze 

sprzêtem na podstawie dowodu zakupu bez wyodrêbnienia 
wartoœci systemu operacyjnego,

4) wymiennych noœników danych.
6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ:

1) w przypadku danych - kosztom ponownego wprowadzenia danych 
z kopii zapasowych lub w przypadku braku takich kopii - kosztom 
rêcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów, z wy³¹cze-
niem kosztów ponownego zdobywania lub tworzenia danych,

2) w przypadku systemów operacyjnych oraz programów seryjnych, 
niestandardowych i indywidualnych  wartoœci ich odtworzenia,

3) w przypadku noœników danych  wartoœci nowego zamiennika.
7. Suma ubezpieczenia danych, programów i noœników danych ustalana 

jest przez Ubezpieczaj¹cego w systemie pierwszego ryzyka, tzn. 
obejmuje maksymaln¹ przewidywan¹ wartoœæ straty w wyniku jednego 
zdarzenia. W ubezpieczeniu danych, programów i noœników danych 
przy wyp³acie odszkodowania nie stosuje siê zasady proporcji.

8. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotê wyp³aconego 
odszkodowania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia).

9. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, suma 
ubezpieczenia mo¿e zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci lub 
podwy¿szona w okresie ubezpieczenia. Uzupe³niona lub podwy¿szona 
suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê Ubezpieczyciela od dnia 
nastêpnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela i op³a-
ceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego.

Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania
§ 6

1. W przypadku wyst¹pienia szkód w sprzêcie elektronicznym stacjo-
narnym i sprzêcie przenoœnym Ubezpieczyciel wyp³aca odszkodowanie 
za wydatki niezbêdne do naprawienia lub zast¹pienia uszkodzonych lub 
utraconych przedmiotów, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
1) w przypadku naprawy (szkoda czêœciowa) - Ubezpieczyciel pokrywa 

niezbêdne koszty poniesione na materia³y i robociznê w celu 
naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzglêdnieniem kosztów 
transportu, demonta¿u i ponownego monta¿u, o ile zosta³y 
zg³oszone do ubezpieczenia, do wysokoœci sumy ubezpieczenia,

2) w przypadku wymiany (szkoda ca³kowita) - Ubezpieczyciel pokrywa 
koszty zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub 
przedmiotu tego samego rodzaju, jakoœci i wydajnoœci lub o naj-
bardziej zbli¿onych parametrach technicznych, z uwzglêdnieniem 
kosztów transportu, demonta¿u i ponownego monta¿u, o ile 
zosta³y zg³oszone do ubezpieczenia, do wysokoœci sumy ubez-
pieczenia.

3) je¿eli ubezpieczony przedmiot nie bêdzie ani naprawiany (po 
stracie czêœciowej), ani wymieniany (po stracie ca³kowitej), lub je¿eli 
czêœci zamienne produkowane seryjnie nie s¹ ju¿ dostêpne na 
rynku (przedmioty przestarza³e), to Ubezpieczyciel wyp³aci odszko-
dowanie do wartoœci rynkowej zniszczonego przedmiotu w gra-
nicach sumy ubezpieczenia.

2. Do niezbêdnych kosztów naprawy lub wymiany zalicza siê równie¿ 
poniesione i udokumentowane koszty:
1) pracy w godzinach nadliczbowych,
2) pracy w godzinach nocnych,
3) pracy w niedziele i œwiêta,
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4) przesy³ek ekspresowych,
5) frachtu lotniczego,
6) podró¿y in¿ynierów serwisowych i in¿ynierów konsultantów,
pod warunkiem, ¿e ww. koszty zosta³y poniesione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie przekraczaj¹ 10% wartoœci szkody nie 
wiêcej ni¿ 10 000 PLN, w granicach sumy ubezpieczenia.

3. Do odszkodowania dolicza siê faktycznie poniesione i udoku-
mentowane koszty uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szkodzie w granicach 
sumy ubezpieczenia w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ustalonej 
wysokoœci szkody objêtej zakresem ubezpieczenia.

4. W przypadku kradzie¿y z w³amaniem sprzêtu elektronicznego i/lub  
danych, programów i noœników danych, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczaj¹cemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeñ, ³¹cznie z kosz-
tami usuniêcia uszkodzeñ œcian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile 
powsta³y one w zwi¹zku z kradzie¿¹ z w³amaniem, w granicach sum 
ubezpieczenia w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ³¹cznej sumy 
ubezpieczenia,  ubezpieczonego sprzêtu elektronicznego i/lub danych, 
programów i noœników danych, jednak nie wiêcej ni¿ 10 000 z³.

5. W przypadku wyst¹pienia szkód w danych, programach lub noœnikach 
danych ubezpieczonych na podstawie niniejszych owu, Ubezpieczyciel 
pokryje koszty (w granicach sumy ubezpieczenia):
1) automatycznego ponownego wprowadzenia danych lub 

programów z kopii zapasowych,
2) automatycznego lub rêcznego ponownego wprowadzenia danych 

lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów 
dostêpnych Ubezpieczaj¹cemu (³¹cznie z kompilacj¹ i edycj¹),

3) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych 
programów,

4) zamiany noœników danych utraconych lub zniszczonych wskutek 
zdarzenia objêtego zakresem ochrony zgodnie z niniejszymi owu.

6. Je¿eli dane nie zostan¹ odtworzone lub wymienione w ci¹gu 6 miesiêcy 
od daty szkody, to Ubezpieczyciel pokryje tylko koszty wymiany samych 
noœników danych.

7. Wysokoœæ szkody ustala siê na podstawie przed³o¿onych rachunków lub 
wed³ug kalkulacji w³asnej Ubezpieczaj¹cego, je¿eli przeprowadza³ 
naprawê samodzielnie.

§ 7
1. Wysokoœæ odszkodowania zmniejsza siê o wartoœæ pozosta³oœci, które 

mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku, przeróbki lub sprzeda¿y.
2. W przypadku, gdy okreœlona w umowie ubezpieczenia suma 

ubezpieczenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest 
ni¿sza ni¿ wartoœæ tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody 
(niedoubezpieczenie), wysokoœæ ustalonego odszkodowania ulega 
zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego 
przedmiotu pozostaje do jego wartoœci w dniu szkody (zasada proporcji), 
z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 3. 

3. Zasada proporcji, o której mowa w ust. 2 nie stosuje siê dla mienia 
ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko.

4. W przypadku, gdy okreœlona w umowie ubezpieczenia suma 
ubezpieczenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest 
wy¿sza od jego wartoœci w dniu szkody (nadubezpieczenie), 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko do faktycznej wartoœci przedmiotu 
ubezpieczenia w dniu szkody, a górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela jest wartoœæ odtworzeniowa.

5. W granicach sumy ubezpieczenia koszty naprawy nie mog¹ przekroczyæ 
wartoœci odpowiadaj¹cej cenie nabycia przedmiotu ubezpieczenia.

6. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania od ustalonej wysokoœci szkody 
odlicza siê franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci:
1) 200 PLN - w odniesieniu do szkód w sprzêcie elektronicznym 

stacjonarnym, komputerach przenoœnych, danych, programach 
i noœnikach danych, z zastrze¿eniem postanowieñ pkt. 2,

2) 10 % wartoœci odszkodowania, nie mniej ni¿ 200 PLN -  w odniesie-
niu do szkód w sprzêcie przenoœnym powsta³ych wskutek jego 
upuszczenia oraz wskutek kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.

Postanowienia koñcowe
§ 8

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu „EURO 10 Plus”.

2
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KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE 
KRAJOWYM (CARGO)

Definicje
§ 1

Z zastrze¿eniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
Plus” przez u¿yte w treœci niniejszej Klauzuli Umownej okreœlenia, nale¿y 
rozumieæ:

1) dokument przewozowy - list, który powinien zawieraæ dane okreœlone 
w art. 38 ustawy prawo przewozowe lub inny dokument przewozowy, 
posiadaj¹cy cechy listu przewozowego;

2) handel obwoŸny (obnoœny) – sprzeda¿ detaliczna towarów z samo-
chodu lub innego pojazdu, walizy, kosza, skrzyni itp.;

3) jeden œrodek transportu: 
a) pojazd drogowy z naczep¹ lub przyczep¹, 
b) samolot, 
c) zestaw wagonów kolejowych (sk³ad), 
d) barka lub zespó³ barek, które s¹ ze sob¹ po³¹czone,  
e) statek;

4) kradzie¿ z w³amaniem – zabór mienia przez sprawcê w nastêpstwie 
usuniêcia - za pomoc¹ u¿ycia si³y i narzêdzi - zabezpieczenia (przeszkody 
materialnej), bêd¹cego czêœci¹ konstrukcji œrodka transportu lub 
specjalnym jego zamkniêciem, utrudniaj¹cym dostêp do jego wnêtrza; 
za kradzie¿ z w³amaniem uwa¿a siê równie¿ zabór mienia przez sprawcê 
z jednoczesnym dokonaniem zaboru œrodka transportu lub jego 
czasowym zaw³aszczeniem;

5) mienie – przedmiot ubezpieczenia okreœlony w umowie ubezpieczenia 
(³adunek, towar, przesy³ka towarowa, rzeczy przyjête do przewozu), 
przewo¿ony na ryzyko Ubezpieczonego tj. w czasie, w którym ryzyko 
utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia spoczywa na Ubezpieczonym;

6) parking strze¿ony – wydzielony teren, oznakowany jako „parking 
strze¿ony”, ca³odobowo dozorowany, oœwietlony w porze nocnej 
(w godz. od 22.00 do 6.00.), wyposa¿ony w urz¹dzenia blokuj¹ce wjazd 
i wyjazd, uniemo¿liwiaj¹ce wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia 
osoby dozoruj¹cej parking;

7) odpady – ka¿da substancja lub przedmiot nale¿¹cy do jednej z kate-
gorii okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
o odpadach (Dz. U. Nr 01.62.628 z póŸn. zm.), których posiadacz 
pozbywa siê, zamierza pozbyæ siê lub do ich pozbycia jest obowi¹zany;

8) postój - unieruchomienie pojazdu trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 1 minutê;
9) rabunek (rozbój):

a) zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcê z zastosowaniem 
przemocy fizycznej lub groŸby jej natychmiastowego u¿ycia w sto-
sunku do osób dokonuj¹cych przewozu ubezpieczonego mienia lub

b) zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcê, który przez 
zastosowanie przemocy fizycznej lub groŸby jej natychmiastowego 
u¿ycia zmusi³ osobê posiadaj¹c¹ klucze do otworzenia œrodka 
transportu przewo¿¹cego ubezpieczone mienie albo sam go 
otworzy³ zrabowanymi kluczami; 

10) towary wartoœciowe - dzie³a sztuki, przedmioty o znacznej wartoœci 
naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiory filatelistyczne, 
numizmatyczne, przedmioty maj¹ce wartoœæ kolekcjonersk¹, a tak¿e 
wszelkie dokumenty o wartoœci historyczno – antykwarycznej;

11) towary niebezpieczne – mienie okreœlone w ustawie o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., nr 199, poz. 1671 
z póŸn. zm.);

12) transport w³asny – transport dokonywany œrodkami transportu 
stanowi¹cymi w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub 
œrodkami transportu bêd¹cymi w dyspozycji Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub innego tytu³u 
prawnego np. leasingu, u¿yczenia itp., przy czym pojazd, którym jest 
przewo¿one mienie jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 
towarów; za transport w³asny nie uwa¿a siê przewozu dokonywanego 
samochodami prywatnymi pracowników Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego;

13) transport wyspecjalizowany (obcy) – transport dokonywany przez 
zawodowego przewoŸnika, zarobkowo trudni¹cego siê przewozem 
przesy³ek towarowych na podstawie umowy o przewóz,  potwierdzonej 
dokumentem przewozowym;

14) wartoœæ: 
a) odtworzeniowa (nowa) - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom 

przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: 
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wartoœæ odpowiadaj¹ca cenie nabycia, kosztom naprawy lub 
kosztom wytworzenia nowego mienia lub najbardziej do niego 
zbli¿onego pod wzglêdem rodzaju, typu lub mocy oraz o tych 
samym parametrach jakie mo¿na nabyæ w miejscu i czasie 
za³adowania; je¿eli osi¹galna na rynku jest tylko ta rzecz podobna, 
ale ju¿ lepsza, dokonywane s¹ odpowiednie odliczenia,

b) rzeczywista – wartoœæ odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o zu¿y-
cie techniczne;

15) wypadek œrodka transportu – nag³e dzia³anie si³y mechanicznej 
w momencie zetkniêcia siê œrodka transportu z osobami, przedmiotami, 
lub zwierzêtami, a tak¿e przewrócenie siê, wykolejenie siê, kapota¿, 
spadniêcie, zatoniêcie œrodka transportu;

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia 
§ 2

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie okreœlone w umowie ubezpieczenia, 
przewo¿one na ryzyko Ubezpieczonego tzn. w czasie, w którym ryzyko utraty, 
ubytku lub uszkodzenia mienia ponosi Ubezpieczony, w granicach 
terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wy³¹czeniem przewozów 
dokonywanych w obrêbie tej samej nieruchomoœci.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1. Mienie objête jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ na ca³ej trasie przewozu, 
z u¿yciem jednego lub kilku ró¿nych œrodków transportu.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête jest mienie we wszystkich fazach 
transportu tj.: przewóz, niezbêdne czynnoœci prze³adunkowe 
i przejœciowe magazynowanie na trasie przewozu trwaj¹ce nie d³u¿ej 
ni¿ 7 dni.

3. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
mienie:   
1) w transporcie w³asnym – od momentu zakoñczenia czynnoœci 

za³adunkowych (za³adunku) na œrodek transportu w miejscu nadania 
i rozpoczêcia przewozu do momentu dostarczenia do miejsca 
przeznaczenia, przed rozpoczêciem czynnoœci wy³adunkowych 
(wy³adunku) w miejscu przeznaczenia, 

2) w transporcie wyspecjalizowanym (obcym) – od chwili przyjêcia 
przez przewoŸnika mienia, w miejscu nadania, do przewozu, do 
chwili wydania przewo¿onego mienia odbiorcy wskazanemu 
w dokumencie przewozowym.   

4. Po op³aceniu dodatkowej sk³adki ochrona ubezpieczeniowa okreœlona 
w ust. 3 mo¿e byæ dodatkowo rozszerzona o szkody powsta³e w czasie 
za³adunku/wy³adunku mienia wskutek zdarzeñ okreœlonych w pkt. 1-10  
niniejszego ust., z zastrze¿eniem, ¿e na Ubezpieczonym spoczywa 
ryzyka za³adunku, wy³adunku lub za³adunku i wy³adunku mienia na 
œrodek transportu:

1)  upadku mienia spowodowanego przez urz¹dzenia za³adowcze/wy-   
³adowcze,

2)  po¿aru,
3)  uderzenia pioruna, 
4)  wybuchu, 
5)  huraganu, 
6)  powodzi, 
7)  deszczu nawalnego, 
8)  zapadania i osuwana siê ziemi, 
9)  upadku statku powietrznego, 

10)  rabunku (rozboju). 
5. Za³adunek – ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio przed 

rozpoczêciem przewozu w miejscu nadania, maj¹cych na celu 
umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na œrodku  
transportu, z w³¹czeniem czynnoœci dostarczenia mienia z magazynu, 
innego pomieszczenia lub miejsca sk³adowania. 

6. Roz³adunek - ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio po 
zakoñczeniu przewozu w miejscu przeznaczenia,  maj¹cych na celu 
zdjêcie mienia ze œrodka  transportu z w³¹czeniem czynnoœci 
przemieszczenia mienia ze œrodka transportu do magazynu, innego 
pomieszczenia lub miejsca sk³adowania.       

7. Za³adunek/wy³adunek ubezpieczonego mienia powinien byæ 
wykonywany przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania 
takich czynnoœci, przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, jego 
pracowników lub przewoŸnika.        

8. Jeœli rodzaj mienia lub jego stan albo rodzaj œrodka transportu wymaga 
aby za³adunek/wy³adunek ubezpieczonego mienia wykonywa³y firmy 
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profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynnoœci za³adunko-
wych/wy³adunkowych, to Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci 
za szkody powsta³e w trakcie jak i w wyniku za³adunku/wy³adunku 
wynik³e przez nieprzestrzeganie tego wymogu.

9. Czynnoœci za³adunku/wy³adunku powinny byæ wykonywane z nale¿yt¹ 
starannoœci¹ i (jeœli tego wymaga rodzaj i stan za³adowywanego/wy³a-
dowywanego mienia) przy u¿yciu odpowiednich maszyn i urz¹dzeñ 
posiadaj¹cych aktualne œwiadectwa techniczne.

10. Ubezpieczenie mo¿e obejmowaæ: 
1) wy³¹cznie za³adunek lub
2) wy³¹cznie  wy³adunek lub
3) za³adunek i wy³adunek mienia.

11. W umowie ubezpieczenia (polisie) okreœla siê, które z czynnoœci 
wymienione w ust.  10 niniejszego paragrafu s¹ objête ochron¹ 
ubezpieczeniow¹.

12. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego, do umowy ubezpieczenia mienia 
w transporcie (cargo), mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule 
dodatkowe, wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu:
a) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
b) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
c) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
d) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki.

§ 4
1. Odpowiedzialnoœci¹ Ubezpieczyciela objête s¹ szkody powsta³e 

wskutek: 
1) po¿aru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego 

na œrodek transportu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
osuniêcia siê ziemi, lawiny,   

2) rabunku (rozboju), z zastrze¿eniem ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) wypadku jakiemu uleg³ œrodek transportu, 
4) kradzie¿y z w³amaniem, z zastrze¿eniem ust. 3, przy czym 

zastrze¿enie to dotyczy wy³¹cznie transportu w³asnego.   
2. Szkody powsta³e wskutek rozboju (rabunku), s¹ objête 

odpowiedzialnoœci¹ Ubezpieczyciela jedynie wówczas, je¿eli osoba 
dokonuj¹ca przewozu dochowa nale¿ytej starannoœci w zakresie 
sprawowanej opieki nad przewo¿onym mieniem. 

3. W przypadku transportu w³asnego Ubezpieczyciel odpowiada: 
1) do wysokoœci sumy ubezpieczenia - za szkody, które powsta³y 

podczas postoju na parkingu strze¿onym ca³odobowo, wydaj¹cym 
pokwitowanie za parkowanie pojazdu oraz pojazd na czas postoju 
zosta³ odpowiednio zabezpieczony (tj. posiada³ zamkniête drzwi, 
okna, je¿eli posiada³ inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce – urz¹dzenia te 
by³y uruchomione), jak równie¿ fakt przyjêcia na parking samochodu 
z ³adunkiem zosta³ potwierdzony przez obs³ugê parkingu, 

2) do wysokoœci 10 % sumy ubezpieczenia jednak nie wiêcej ni¿ do 
kwoty 30.000 PLN - za szkody, które powsta³y podczas postoju poza 
parkingiem strze¿onym, przy czym pojazd na czas postoju zosta³ 
odpowiednio zabezpieczony (tj. posiada³ zamkniête drzwi, okna, 
je¿eli posiada³ inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce – urz¹dzenia te by³y 
uruchomione),

4. W przypadku zajœcia zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia 
okreœlonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczaj¹cemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty 
uprz¹tniêcia pozosta³oœci po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia 
w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% ustalonej wysokoœci szkody objêtej 
zakresem ubezpieczenia.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 5

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 owu „EURO 10 Plus”, 
Ubezpieczyciel ponadto nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) polegaj¹ce na braku wagi lub objêtoœci w granicach obowi¹zuj¹cych 

norm ubytku naturalnego,
2) powsta³e wskutek naturalnych w³aœciwoœci ubezpieczonego mienia, 
3) wynikaj¹ce z niedostatecznego lub niew³aœciwego opakowania 

mienia jak równie¿ powsta³e w wyniku niew³aœciwego za³adowania 
(w tym rozmieszczenia, zamocowania) na œrodku transportu,    

4) powsta³e w wyniku wydania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczo-
nego, jego pracowników lub przez przewoŸnika mienia (towaru) 
osobie nieuprawnionej,           

5) powsta³e wskutek u¿ycia œrodka transportu nieprzystosowanego do 
przewozu ubezpieczonego mienia (dotyczy wy³¹cznie transportu 
w³asnego),
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6) w mieniu, którego zakup jest potwierdzony fa³szywymi dowodami 
zakupu lub dowodami wystawionymi przez nieistniej¹ce w chwili 
wystawienia podmioty gospodarcze oraz w mieniu nielegalnie 
wprowadzonym na polski obszar celny,

7) powsta³e wskutek udzielenia przez Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczo-
nego przewoŸnikowi lub spedytorowi b³êdnych lub niewystarcza-
j¹cych informacji na temat w³aœciwoœci przewo¿onego mienia,   

8) powsta³e wskutek wypadku œrodka transportu nale¿¹cego do 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub dysponowanego w oparciu 
o umowê najmu lub inny tytu³ prawny np. leasing, u¿yczenie, itp., 
je¿eli przyczyn¹ wypadku by³ z³y stan techniczny tego œrodka 
transportu b¹dŸ stan nietrzeŸwoœci lub odurzenia narkotycznego lub 
psychotropowego kierowcy,

9) powsta³e w wyniku opóŸnienia w przewozie. 
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) zw³ok lub szcz¹tków zw³ok ludzkich, 
2) ¿ywych zwierz¹t, 
3) towarów niebezpiecznych,
4) towarów wartoœciowych,  
5) gotówki i wartoœci pieniê¿nych,
6) mienia uszkodzonego, niesprawnego.   
7) mienia przewo¿onego jako baga¿ podrêczny, w ramach handlu 

obwoŸnego jak równie¿ przewo¿onego przez firmy kurierskie,  
8) przesy³ek pocztowych, 
9) odpadów.  

3. Na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego, mienie okreœlone w ust. 2 mo¿e 
zostaæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹, po uzgodnieniu dodatkowych 
warunków i po op³aceniu dodatkowej sk³adki. 

Podstawa wyliczenia sk³adki, suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany, 
wartoœæ ubezpieczeniowa

§ 6
1. Podstawê ustalenia wysokoœci sk³adki stanowi zadeklarowana przez 

Ubezpieczaj¹cego suma ubezpieczenia.
2. Sumê ubezpieczenia ustala siê w systemie pierwszego ryzyka.
3. Suma ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 300 000 PLN.
4. Wartoœci¹ ubezpieczeniow¹ przedmiotu ubezpieczenia jest jego 

wartoœæ w miejscu i czasie za³adowania odpowiadaj¹ca: 
1) dla mienia fabrycznie nowego: wartoœæ zakupu/sprzeda¿y mienia 

nabytego/sprzedanego przez Ubezpieczonego, okreœlona w fakturze 
dostawy tj. (zakupu lub sprzeda¿y), w zale¿noœci od tego czy ubez-
pieczone mienie przewo¿one jest w realizacji umowy zakupu czy te¿ 
sprzeda¿y, 

2) dla mienia u¿ywanego - wartoœci rzeczywistej, chocia¿by cena 
u¿ywanego mienia okreœlona np. w fakturze dostawy tj. (zakupu/ 
sprzeda¿y) zosta³a ustalona na wy¿szym poziomie ni¿ wartoœæ 
rzeczywista tego mienia.      

Zg³oszenie szkody, ustalenie rozmiaru szkody
i wysokoœci odszkodowania

§ 7
1. Do zg³oszenia szkody, o którym mowa w § 14 owu „EURO 10 Plus”,  

Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do³¹czyæ dodatkowo 
poni¿sze podstawowe dokumenty:
1) oryginalny protokó³ szkody, 
2) oryginalny rachunek (fakturê) dostawy i specyfikacjê towaru lub 

kopie potwierdzone za zgodnoœæ z orygina³em, 
3) oryginalny dokument przewozowy (egzemplarz dla nadawcy/od-

biorcy).
2. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania jest dokonywane 

na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego 
odpowiednich dokumentów wymienionych w § 12 owu „EURO 10 Plus” 
oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wartoœæ ubezpieczeniowa zosta³a okreœlona w § 6 ust. 4 niniejszej 
Klauzuli Umownej. W przypadku gdy wartoœæ ubezpieczeniowa zosta³a 
ustalona odmiennie, w sposób indywidualny przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, wartoœæ tê ustala siê na podstawie kosztów lub cen, które 
stanowi³y podstawê jej ustalenia. 

4. W przypadku zaistnienia szkody powsta³ej podczas za³adunku/wy³a-
dunku mienia, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany przed-
³o¿yæ Ubezpieczycielowi dokumenty stwierdzaj¹ce jaki podmiot i na 
czyje zlecenie dokonywa³ operacji za³adunkowych/  wy³adunkowych. 

5. Wysokoœæ szkody w przewo¿onym mieniu ustala siê:
1) w razie utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia w ca³oœci lub w czêœci 

.
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albo takiego uszkodzenia mienia, i¿ z uwagi na jego w³aœciwoœci nie 
nadaje siê ono do naprawy – wed³ug wartoœci ubezpieczeniowej 
utraconego lub uszkodzonego mienia. W razie uszkodzenia  mienia, 
które nadaje siê do naprawy – wed³ug rzeczywistych kosztów 
naprawy, z zastrze¿eniem ust. 7,

2) w razie uszkodzenia mienia w stopniu kwalifikuj¹cym je do dalszej 
sprzeda¿y - jako ró¿nicê pomiêdzy wartoœci¹ ubezpieczeniow¹ 
mienia przed powstaniem szkody, a wartoœci¹ mienia ustalon¹ w 
drodze przeceny.

6. Odszkodowanie ustala siê w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie 
odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody obliczonej zgodnie z ust. 5, z tym, ¿e:
1) do wartoœci szkody dolicza siê poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/  

Ubezpieczonego koszty, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego 
paragrafu,

2) potr¹ca siê wartoœæ ubytku naturalnego, okreœlonego normami 
bran¿owymi lub w umowie /  kontrakcie,  

3) potr¹ca siê wartoœæ pozosta³oœci po zniszczonym lub uszkodzonym 
mieniu,

4) potr¹ca siê:
a) franszyzê redukcyjn¹, która wynosi 300 PLN, z zastrze¿eniem, 

¿e w przypadku transportu w³asnego, dla szkód powsta³ych 
w wyniku rabunku (rozboju) franszyza redukcyjna wynosi 5% 
wartoœci odszkodowania nie mniej ni¿ 300 PLN, a dla szkód 
powsta³ych podczas postoju œrodka transportu poza miejscem 
strze¿onym wynosi 10% wartoœci odszkodowania nie mniej ni¿ 
300 PLN lub

b) franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 10% wysokoœci odszko-
dowania, jednak nie mniej ni¿ 250 PLN dla szkód powsta³ych w 
czasie za³adunku/wy³adunku, o których mowa w § 3 niniejszej 
Klauzuli Umownej.

7. Je¿eli wysokoœæ szkody zosta³a ustalona wed³ug kosztów naprawy, to 
odszkodowanie nie mo¿e przekroczyæ wartoœci uszkodzonego mienia 
w dniu powstania szkody, ustalonego zgodnie z wartoœci¹ ubez-
pieczeniow¹. 

8. Do wartoœci ustalonego odszkodowania dolicza siê uzasadnione 
okolicznoœciami i udokumentowane koszty, poniesione przez 
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym 
umow¹ ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Klauzuli 
Umownej.

9. Do wartoœci ustalonego odszkodowania dolicza siê równie¿ koszty 
o których mowa w § 3 owu „EURO 10 Plus”.

10. W uzasadnionych przypadkach wysokoœæ odszkodowania mo¿e byæ 
ustalona na podstawie  kosztorysu sporz¹dzonego przez rzeczoznawcê 
powo³anego przez Ubezpieczyciela lub przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego w porozumieniu z Ubezpieczycielem.

11. W razie szkody niejawnej, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹-
zany udowodniæ, ¿e szkoda w mieniu powsta³a w transporcie, w czasie 
którego Ubezpieczyciel udziela³ ochrony ubezpieczeniowej. 

12. W razie odnalezienia mienia, za które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 
otrzyma³ odszkodowania od Ubezpieczyciela, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpie-
czony zobowi¹zany jest przyj¹æ to mienie i dokonaæ zwrotu 
wyp³aconego odszkodowania w granicach wartoœci odzyskanego 
mienia, po odliczeniu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów 
zwi¹zanych z jego odzyskaniem.

Postanowienia koñcowe
§ 8

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu „EURO 10 Plus”.
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Za³¹cznik nr 6 do OWU „EURO 10 Plus”

KLAUZULA KOSZTÓW STA£YCH DZIA£ALNOŒCI

Definicje
§ 1

Z zastrze¿eniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
plus” przez u¿yte w treœci niniejszej Klauzuli Umownej okreœlenia, nale¿y 
rozumieæ:
1) koszty sta³e dzia³alnoœci – nastêpuj¹ce koszty ponoszone przez 

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego niezale¿nie od wielkoœci wytwa-
rzanej produkcji lub œwiadczonych us³ug:
a) wynagrodzeñ pracowników z tytu³u umów o pracê,
b) dzier¿awy, wynajmu budynków lub lokali,
c) zu¿ytej energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i odprowadzenia 

nieczystoœci oraz centralnego ogrzewania,
d) abonamentu za telefony stacjonarne;

2) franszyza redukcyjna – liczba dni roboczych (czasowa franszyza 
redukcyjna). Wartoœæ franszyzy redukcyjnej wylicza siê poprzez 
pomno¿enie œrednich dziennych kosztów sta³ych w okresie 
odszkodowawczym przez okreœlon¹ w umowie ubezpieczenia iloœæ dni 
roboczych;

3) okres odszkodowawczy - okres, który rozpoczyna siê w dniu 
powstania szkody i trwa tak d³ugo, jak d³ugo szkoda ta wywiera wp³yw 
na przerwê lub zak³ócenie dzia³alnoœci gospodarczej Ubezpieczaj¹cego, 
nie d³u¿ej jednak ni¿ limit okresu odszkodowawczego, który zosta³ 
okreœlony w umowie ubezpieczenia. Okres odszkodowawczy jest 
niezale¿ny od koñca okresu ubezpieczenia pod warunkiem, ¿e szkoda 
powsta³a w okresie ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej Klauzuli Umownej 
mog¹ byæ zg³oszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia koszty sta³e 
dzia³alnoœci, które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony poniós³ w czasie 
przerwania lub zak³ócenia dzia³alnoœci w wyniku szkody w mieniu 
powsta³ej bezpoœrednio wskutek zdarzeñ losowych objêtych zakresem 
ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeñ losowych, z zastrze¿eniem, ¿e Ubezpieczyciel, bez wzglêdu na 
zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych, nie 
odpowiada za koszty sta³e dzia³alnoœci, które Ubezpieczaj¹cy/ Ubezpie-
czony poniós³ w czasie przerwania lub zak³ócenia dzia³alnoœci w wyniku 
szkody w mieniu powsta³ej bezpoœrednio wskutek dymu i sadzy, upadku 
drzew, katastrofy budowlanej, zalania.

2. Koszty okreœlone w ust. 1 objête s¹ ubezpieczeniem jeœli ponoszone s¹ 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ubezpieczyciel pokrywa koszty sta³e dzia³alnoœci pod warunkiem, ¿e 
istnieje jej odpowiedzialnoœæ z tytu³u ubezpieczenia od ognia i innych 
zdarzeñ losowych, zawartego na mocy owu „EURO 10 Plus”, na skutek 
zdarzeñ wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego do umowy ubezpieczenia kosztów 
sta³ych dzia³alnoœci, mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule 
dodatkowe, wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu:
a) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
b) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
c) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
d) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki.

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 3

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 owu „EURO 10 Plus” 
ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) utraty zysku,
2) kosztów wynagrodzeñ specjalnych pracowników Ubezpiecza-

j¹cego/Ubezpieczonego (wszelkiego rodzaju premii i dodatków, 
wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych),

3) kosztów wynagrodzeñ z tytu³u umów zlecenia i umów o dzie³o,
4) wydatków na surowce, materia³y pomocnicze, produkcyjne lub 

otrzymane w celu sprzeda¿y,
5) kar pieniê¿nych, grzywien, kosztów s¹dowych i odszkodowañ, do 

których wyp³aty Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony bêdzie zobowi¹zany 
w przypadku niewywi¹zania siê ze zobowi¹zañ wskutek zaistnia³ej 
szkody.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za szkody 
powsta³e lub  zwiêkszone wskutek:
1) nieuzasadnionej zw³oki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w pod-

jêciu dzia³alnoœci gospodarczej,
2) braku œrodków finansowych niezbêdnych do odtworzenia lub 

zast¹pienia zniszczonego mienia,
3) innowacji lub ulepszeñ wprowadzonych w trakcie odbudowy 

zniszczonego mienia,
4) niemo¿noœci œci¹gniêcia nale¿noœci w wyniku utraty dokumentów 

ksiêgowych,
5) decyzji w³aœciwych w³adz lub organów, uniemo¿liwiaj¹cej lub 

opóŸniaj¹cej odbudowê zniszczonego mienia lub dalsze 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego. 

System i suma ubezpieczenia
§ 4

1. Umowa ubezpieczenia kosztów sta³ych dzia³alnoœci zawierana jest 
w systemie na pierwsze ryzyko.

2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia ustalana jest w wysokoœci maksymalnie 
10% ³¹cznej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w zakresie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych na mocy owu 
„EURO 10 Plus” lecz w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 250 000 PLN.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania
§ 5

1. Ubezpieczyciel zwraca koszty sta³e, ponoszone przez Ubezpiecza-
j¹cego/Ubezpieczonego przez czas trwania przerwy lub zak³óceñ 
w dzia³alnoœci w okresie odszkodowawczym ustalanym przez Ubezpie-
czaj¹cego we wniosku  jednak nie d³u¿szym ni¿ 180 dni od dnia 
powstania szkody.

2. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê w wysokoœci udokumentowanych 
kosztów sta³ych dzia³alnoœci faktycznie poniesionych przez Ubezpiecza-
j¹cego/Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, na podstawie 
przedstawionych rachunków.

3. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania Ubezpieczyciel potr¹ca franszyzê 
redukcyjn¹ w iloœci 5 dni roboczych. 

Postanowienia koñcowe
§ 6

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu „EURO 10 Plus”.
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KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIE WANDALIZMU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 1

1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ nastêpuj¹ce mienie, znajduj¹ce 
siê wewn¹trz lokalu, zg³oszone do ubezpieczenia i wyszczególnione 
w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia:
1) maszyny, urz¹dzenia, wyposa¿enie,
2) nak³ady inwestycyjne,
3) œrodki obrotowe,
4) mienie osób trzecich,
5) mienie pracownicze,
u¿ytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w zwi¹zku z prowadzon¹ 
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, 
stanowi¹ce w³asnoœæ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego 
/Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego (nie dotyczy mienia 
wymienionego w pkt 5).

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli 
obejmuje szkody w mieniu powsta³e wskutek wandalizmu.

3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powsta³e w ubezpieczonym 
mieniu wskutek wandalizmu rozumianego jako umyœlne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie bêd¹ce 
stron¹ umowy ubezpieczenia).

4. Mienie okreœlone w ust. 2 objête jest ubezpieczeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie 
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). 

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego, do umowy ubezpieczenia wandalizmu, 
mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe, wymienione 
w za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,

Ograniczenia i wy³¹czenia odpowiedzialnoœci 
§ 2

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4, 20, 26 i 31 owu „Euro 10 
Plus”, Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody powsta³e  
w zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzenia losowego, objêtego zakresem 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych, b¹dŸ pro-
wadzon¹ akcj¹ gaœnicz¹ lub ratownicz¹.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1) gotówki i wartoœci pieniê¿nych, gdzie za wartoœci pieniê¿ne uwa¿a 

siê: czeki, weksle, akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do 
publicznego obrotu, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe bêd¹ce 
aktualnie w obiegu, bilety komunikacji publicznej, z³oto, srebro 
i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i per³y, a tak¿e platyna 
i pozosta³e metale z grupy platynowców,

2) kart p³atniczych,
3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub 

przedmiotów o wartoœci kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, 
a tak¿e wszelkiego rodzaju: dzie³ sztuki, antyków, futer, bi¿uterii oraz 
akt, dokumentów, rêkopisów, wzorów, prototypów, modeli pogl¹-
dowych,

4) st³uczenia szyb i innych przedmiotów podlegaj¹cych ubezpieczeniu 
szyb i innych przedmiotów od st³uczenia,

5) pojazdów mechanicznych.

System i suma ubezpieczenia
§ 3

1. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na 
pierwsze ryzyko, zgodnie z zapisami § 2 pkt 34) owu „EURO 10 Plus”.

2. Sumê ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala Ubezpieczaj¹cy 
oddzielnie dla przedmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej 
Klauzuli Umownej.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania 
§ 4

1. Rozmiar szkody i wysokoœæ odszkodowania ustala siê zgodnie z § 22 
owu  „Euro 10 Plus”.

2. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania Ubezpieczyciel potr¹ca franszyzê 
redukcyjn¹ w wysokoœci 300 PLN.
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Postanowienia koñcowe
§ 5

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu „EURO 10 Plus”.

Za³¹cznik nr 7 do OWU „EURO 10 Plus”
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KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIA SZYB
I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD ST£UCZENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 1

1. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ nieuszkodzone szyby i inne 
przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na sta³e zgodnie z 
ich przeznaczeniem, bêd¹ce urz¹dzeniem lub wyposa¿eniem 
budynków oraz lokali, stanowi¹cych w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego/ 
Ubezpieczonego lub znajduj¹cych siê w jego posiadaniu na podstawie 
tytu³u prawnego, w miejscu okreœlonym w umowie ubezpieczenia:
1) oszklenie œcian i dachów,
2) szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby przeciwporanieniowe, 

przeciww³amaniowe i kuloodporne, 
3) p³yty szklane, które stanowi¹ czêœæ gablot reklamowych, kontuarów 

sto³ów i lad sprzeda¿nych,
4) przegrody œcienne, os³ony kontuarów, boksów i kabin,
5) lustra wisz¹ce, stoj¹ce i zamontowane na sta³e,
6) szyldy i transparenty, 
7) rurki neonowe i tablice œwietlne,
8) wyk³adziny szklane i kamienne, 
9) witra¿e, z wy³¹czeniem wartoœci artystycznej.

2. Na podstawie niniejszej klauzuli przedmioty wymienione w ust. 1 objête 
s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ od szkód powsta³ych wskutek ich 
st³uczenia (rozbicia).

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, umowa 
ubezpieczenia mo¿e dodatkowo obejmowaæ udokumentowane koszty 
ustawienia rusztowañ umo¿liwiaj¹cych zamontowanie lub zainstalo-
wanie ubezpieczonych przedmiotów w zwi¹zku z ich st³uczeniem lub 
rozbiciem, pod warunkiem okreœlenia w umowie ubezpieczenia (polisie) 
odrêbnego limitu odpowiedzialnoœci.

4. Mienie okreœlone w niniejszej klauzuli objête jest ubezpieczeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w doku-
mencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego do umowy ubezpieczenia szyb i innych 
przedmiotów szklanych od st³uczenia, mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpu-
j¹ce klauzule dodatkowe, wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszych 
owu: 
1) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,

System i suma ubezpieczenia
§ 2

1. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na 
pierwsze ryzyko.

2. Sumê ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala siê oddzielnie dla 
przedmiotów wymienionych w ust. 1 oraz dla kosztów ustawienia 
rusztowañ,  je¿eli maj¹ byæ dodatkowo ubezpieczone.

3. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, 
wymienionych w ust. 1, ustalana jest w wysokoœci prawdopodobnej 
maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaæ wskutek jednego zdarzenia 
objêtego zakresem ubezpieczenia, wed³ug wartoœci odpowiadaj¹cej 
cenie nabycia z uwzglêdnieniem kosztów demonta¿u i monta¿u, 
transportu oraz wykonania napisów, ozdób i liter wed³ug istniej¹cych 
wzorów.

Ograniczenia i wy³¹czenia szczególne 
§ 3

1. Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4, 20 i 31 owu „EURO 10 
Plus” ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) szklanych i kamiennych wyk³adzin pod³ogowych,
2) szk³a artystycznego,
3) szyb w szklarniach i inspektach,
4) szyb w pojazdach i œrodkach transportu.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi równie¿ odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce 100 PLN,
2) powsta³e w oszkleniach stanowi¹cych osprzêt urz¹dzeñ 

technicznych i instalacji,

3) powsta³e wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany 
barwy,

4) polegaj¹ce na odpryœniêciu kawa³ków powierzchni ubezpieczonych 
przedmiotów,

5) bêd¹ce nastêpstwem niew³aœciwego dzia³ania lub wady urz¹dzeñ 
neonowych,

6) wynik³e ze z³ego monta¿u i niew³aœciwej technologii wykonania,
7) powsta³e podczas wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego 

przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub 
przewozu.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoœci odszkodowania
§ 4

1 Wysokoœæ odszkodowania ustala siê na podstawie ceny nabycia lub 
kosztów naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego 
samego rodzaju, gatunku, materia³u i wymiarów, udokumentowanych 
stosownymi rachunkami, wed³ug cen obowi¹zuj¹cych w dniu wyp³aty 
odszkodowania.

2 Wysokoœæ wyp³aconego odszkodowania odpowiada wysokoœci szkody 
w ubezpieczonym mieniu z uwzglêdnieniem poniesionych przez 
Ubezpieczaj¹cego i udokumentowanych kosztów:
1) demonta¿u i monta¿u,
2) transportu,
3) wykonania napisów, ozdób i liter wed³ug wzorów istniej¹cych 

w dniu powstania szkody,
4) ustawienia i rozebrania rusztowañ, o ile zosta³y one dodatkowo 

ubezpieczone.

Postanowienia koñcowe
§ 5

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu  „EURO 10 Plus”.
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KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIE NASTÊPSTW 
NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW

Definicje
§ 1

Przez u¿yte w treœci niniejszej Klauzuli Umownej okreœlenia, nale¿y rozumieæ:
1) ochrona ubezpieczeniowa – zobowi¹zanie Ubezpieczyciela do 

wyp³aty œwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia okreœlonego w ni-
niejszej Klauzuli Umownej, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialnoœæ ubezpieczeniow¹;

2) ograniczona ochrona ubezpieczeniowa – ochrona ubezpieczeniowa 
podczas wykonywania okreœlonej w umowie ubezpieczenia pracy 
zawodowej, 

3) œwiadczenie – kwota pieniê¿na wyp³acana Ubezpieczonemu lub 
Uprawnionemu z tytu³u roszczenia powsta³ego z powodu zaistnienia 
zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ 
ubezpieczeniow¹;

4) Ubezpieczaj¹cy – podmiot zawieraj¹cy umowê grupowego 
ubezpieczenia i zobowi¹zany do op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej. 
Ubezpieczaj¹cym s¹ tak¿e osoby fizyczne, indywidualnie kontynuuj¹ce 
dotychczasowe ubezpieczenie grupowe; 

5) ubezpieczenie grupowe – grupowe ubezpieczenie zawierane 
z Ubezpieczaj¹cym przez Ubezpieczyciela, przy czym minimalna grupa 
pracowników przystêpuj¹cych do ubezpieczenia wynosi co najmniej 
3 osoby;

6) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczaj¹cy zawar³ 
umowê ubezpieczenia, pod warunkiem, i¿ osoba ta w dniu 
przyst¹pienia do ubezpieczenia nie ukoñczy³a 65 lat;

7) udar mózgu – zaburzenie ogniskowe funkcji mózgu wywo³ane 
uszkodzeniem naczyniowym, którego efektem jest zawa³ tkanki 
mózgowej lub wylew, i który przejawia siê wyst¹pieniem objawów 
utrzymuj¹cych siê ponad 24 godziny; w celu udokumentowania 
wyst¹pienia udaru mózgu nale¿y przedstawiæ zaœwiadczenie medyczne 
stwierdzaj¹ce trwa³e deficyty neurologiczne,

8) Uprawniony – osoba wskazana i imiennie upowa¿niona przez 
Ubezpieczonego do otrzymania œwiadczenia; w przypadku nie 
wyznaczenia osoby Uprawnionej w razie œmierci Ubezpieczonego, za 
osobê Uprawnion¹ uwa¿a siê cz³onków rodziny Ubezpieczonego 
wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³¿onek, dzieci, rodzice, pozostali 
spadkobiercy ustawowi;

9) wyczynowe uprawianie sportu – forma dzia³alnoœci cz³owieka, 
podejmowana dobrowolnie, dla uzyskania, w drodze rywalizacji, 
maksymalnych wyników sportowych;

10) zawa³ serca – oznacza martwicê czêœci miêœnia sercowego 
w nastêpstwie nag³ego niedokrwienia tego obszaru spowodowanego 
zwê¿eniem lub zakrzepem têtnicy wieñcowej;

11) sporty wysokiego ryzyka - alpinizm, paralotniarstwo, motolotniarstwo, 
szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, 
rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, 
nurkowanie przy u¿yciu aparatu tlenowego, skoki bangee, speleologia, 
bobsleje, wszelki odmiany skoków spadochronowych; 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków 
polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a, powoduj¹ce uszczerbek na zdrowiu 
lub œmieræ Ubezpieczonego oraz ustalone rycza³towo dodatkowe koszty 
i œwiadczenia objête odpowiedzialnoœci¹ Ubezpieczyciela.

2. Ubezpieczeniem objête s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, które 
powsta³y podczas wykonywania pracy zawodowej.

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego do umowy ubezpieczenia nastêpstw 
nieszczêœliwych wypadków, mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce 
klauzule dodatkowe, wymienione w Za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci , 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki,
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Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ 
§ 3

Umowa ubezpieczenia zapewnia nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) z tytu³u uszczerbku na zdrowiu w nastêpstwie nieszczêœliwego 

wypadku:
a) w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy 

ubezpieczenia okreœlonej w umowie ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu, poni¿ej 100% - taki procent 

sumy ubezpieczenia okreœlonej w umowie, w jakim Ubezpieczony 
dozna³ uszczerbku na zdrowiu, w nastêpstwie nieszczêœliwego 
wypadku. 

2) w przypadku œmierci Ubezpieczonego w nastêpstwie nieszczêœliwego 
wypadku jeœli wyst¹pi³a w ci¹gu 1 roku od daty wypadku – 100% sumy 
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia,

3) w przypadku œmierci cz³onków rodziny Ubezpieczonego tj.: wspó³-
ma³¿onka, dzieci Ubezpieczonego w nastêpstwie nieszczêœliwego 
wypadku - 25% sumy ubezpieczenia okreœlonej w umowie ubezpie-
czenia.

Suma ubezpieczenia
§ 4

1. Sumê ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia ustala siê mno¿¹c liczbê 
pracowników przez kwotê 5 000,00 PLN, 10 000,00 PLN lub 
15 000,00PLN ³¹cznie dla wszystkich osób zatrudnionych w dniu 
sk³adania wniosku i zg³oszonych do ubezpieczenia. Ubezpieczaj¹cy 
bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ jest zaliczany do osób zatrudnionych. Ubez-
pieczaj¹cy nie ma obowi¹zku do³¹czania listy zatrudnionych. Suma 
i zakres ubezpieczenia jest jednakowa dla ka¿dego zatrudnionego.

2. Suma ubezpieczenia dla jednego pracownika ustalona w dniu 
powstania szkody wynika z podzielenia ³¹cznej sumy ubezpieczenia, 
okreœlonej w umowie ubezpieczenia, przez iloœæ osób faktycznie 
zatrudnionych wg stanu na dzieñ poprzedzaj¹cy datê powstania szkody.

Zg³oszenie roszczenia i ustalenie œwiadczenia
§ 5

1. Zg³oszenie roszczenia o wyp³atê œwiadczenia powinno zawieraæ 
w szczególnoœci:
1) numer polisy,
2) szczegó³owy opis okolicznoœci zaistnienia wypadku oraz nazwiska 

ewentualnych œwiadków,
3) raporty policyjne dotycz¹ce zdarzenia, o ile zosta³y sporz¹dzone,
4) zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce fakt zatrudnienia i okres zatrudnienia,
5) zaœwiadczenie lekarskie opisuj¹ce rodzaj i rozleg³oœæ obra¿eñ oraz 

zawieraj¹ce dok³adn¹ diagnozê,
6) wszystkie zaœwiadczenia szpitalne zwi¹zane z wypadkiem, kartê 

informacyjn¹ ze szpitala, 
7) w przypadku œmierci - akt zgonu i kopiê karty zgonu,
8) dokumenty okreœlaj¹ce wszystkich wyznaczonych Uprawnionych.

2. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ zmieniony w zawia-
domieniu, o którym mowa w § 14 ust. 4 owu Euro 10 PLUS.

3. Ubezpieczyciel mo¿e na swój koszt, kierowaæ Ubezpieczonego na 
badania lekarskie z czêstotliwoœci¹ uzasadnion¹ wzglêdami medycznymi.

4. Wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje powinny byæ 
sporz¹dzane w formie wskazanej przez Ubezpieczyciela, a koszty ich 
uzyskania i dostarczenia obci¹¿aj¹ wnosz¹cego roszczenia.

5. Ubezpieczyciel mo¿e wyst¹piæ, za poœrednictwem lekarza 
upowa¿nionego przez Ubezpieczyciela, do zak³adów opieki zdrowotnej, 
które udziela³y œwiadczeñ zdrowotnych Ubezpieczonemu lub osobie na 
rzecz której zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia z ¿¹daniem 
przekazania informacji o okolicznoœciach zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka 
ubezpieczeniowego i weryfikacj¹ danych o stanie jego zdrowia, 
ustaleniem prawa tej osoby do œwiadczenia z zawartej umowy 
ubezpieczenia i wysokoœci¹ tego œwiadczenia, a tak¿e informacji  o przy-
czynie œmierci Ubezpieczonego.

6. Wyst¹pienie Ubezpieczyciela o informacjê, o której mowa w ust. 5, 
wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela 
ustawowego.

7. Stopieñ uszczerbku na zdrowiu powinien byæ ustalony niezw³ocznie po 
zakoñczeniu leczenia z uwzglêdnieniem zaleconego przez lekarza 
leczenia powypadkowego, najpóŸniej w 24 miesi¹cu od dnia wypadku. 
PóŸniejsza zmiana stopnia uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie 
daje podstawy do zmiany wysokoœci œwiadczenia.

8. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu, nie bierze siê 
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pod uwagê pracy lub czynnoœci dotychczas wykonywanych przez 
Ubezpieczonego.

9. Orzeczenie o stopniu (procencie) uszczerbku na zdrowiu wydaje lekarz 
Ubezpieczyciela na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu 
Ubezpieczyciela. 

10. Je¿eli w stosunku do Ubezpieczonego uznano roszczenie z tytu³u 
uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczêœliwego wypadku, a nastêpnie 
Ubezpieczony zmar³ w wyniku uszkodzeñ cia³a bêd¹cych nastêpstwem 
tego samego wypadku, wówczas œwiadczenia wyp³acone z uszczerbku 
na zdrowiu zostan¹ zaliczone na poczet œwiadczenia nale¿nego z tytu³u 
œmierci Ubezpieczonego w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku.

11. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, których 
funkcje przed wypadkiem by³y ju¿ upoœledzone, œwiadczenie wyp³aca 
siê z uwzglêdnieniem ró¿nicy pomiêdzy stopniem (procentem) 
uszczerbku na zdrowiu w³aœciwym dla danego organu, narz¹du lub 
uk³adu po wypadku a istniej¹cym bezpoœrednio przed wypadkiem.

12. Wysokoœæ œwiadczenia nie mo¿e przekroczyæ sumy ubezpieczenia 
ustalonej dla jednego pracownika.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
 § 6

Z uwzglêdnieniem wy³¹czeñ okreœlonych w § 4 owu „Euro 10 Plus”, 
Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada  za roszczenia powsta³e 
w nastêpstwie lub w zwi¹zku z:

1) pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przestêpstwa,
2) pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia samobójstwa lub samo-

okaleczenia siê przez Ubezpieczonego,
3) wszelkimi uszkodzeniami cia³a oraz wadami wrodzonymi istniej¹cymi 

przed dat¹ wejœcia w ¿ycie niniejszej umowy,
4) wszelkimi chorobami ujawnionymi i zdiagnozowanymi przed dat¹ 

wejœcia w ¿ycie niniejszej umowy ubezpieczenia,
5) prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, je¿eli 

Ubezpieczony nie posiada³ odpowiednich uprawnieñ do prowadzenia 
danego pojazdu,

6) epidemiami oficjalnie og³oszonymi,
7) uprawianiem sportu wyczynowego oraz sportów wysokiego ryzyka,
8) leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez wzglêdu na to, przez kogo 

by³y wykonywane, chyba ¿e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich 
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,

9) chirurgi¹ plastyczn¹ lub kosmetyczn¹, chyba ¿e chodzi³o o leczenie 
bezpoœrednich nastêpstw nieszczêœliwych wypadków,

10) ci¹¿¹, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym,
11) podró¿owaniem Ubezpieczonego w charakterze pasa¿era statkiem 

powietrznym nie nale¿¹cym do ¿adnego towarzystwa lotniczego, nie 
zarejestrowanym i nie dopuszczonym do odp³atnego przewozu pa-
sa¿erów na regularnych liniach lotniczych, zgodnie z opublikowanym 
rozk³adem lotów,

12) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu, narkotyków 
lub podobnych œrodków, z wy³¹czeniem przypadków za¿ycia tych 
œrodków zgodnie z zaleceniem lekarza,

13) pe³nieniem przez Ubezpieczonego czynnej s³u¿by w si³ach zbrojnych 
jakiegokolwiek pañstwa,

14) zawa³em serca i udarem mózgu,
15) chorobami wywo³anymi przez wirus HIV.

Postanowienia koñcowe
§ 7

W pozosta³ych, niezmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
„EURO 10 Plus”.

1

,,
1
1

1

1

1

1
1
1

1

41



KLAUZULA UMOWNA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Definicje
§ 1

Przez u¿yte w treœci niniejszej Klauzuli Umownej okreœlenia, nale¿y rozumieæ:
1) koszty pomocy prawnej – uzasadnione rodzajem sprawy koszty, które 

powinien ponieœæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczony 
celem prowadzenia postêpowania s¹dowego (cywilnego, administra-
cyjnego, karnego i arbitra¿owego) lub poza s¹dowego (postêpowanie 
ugodowe lub polubowne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej) w zakresie ochrony prawnej swoich interesów wynikaj¹cych ze 
zdarzeñ zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i posia-
danym mieniem;

2) wypadek – zdarzenie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospo-
darcz¹ i posiadanym mieniem zaistnia³e w okresie ubezpieczenia, w wy-
niku którego Ubezpieczony powinien ponieœæ koszty pomocy prawnej 
celem prowadzenia postêpowania s¹dowego lub poza s¹dowego 
w zakresie ochrony prawnej swoich interesów;

3) udzia³ w³asny - ustalona w umowie ubezpieczenia wartoœæ kwotowa, 
o któr¹ pomniejsza siê wyp³acane koszty pomocy prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty pomocy prawnej zwi¹zane z pro-
wadzeniem dzia³añ dotycz¹cych ochrony prawnej Ubezpieczonego 
w postêpowaniu s¹dowym lub poza s¹dowym w zwi¹zku z wypadkami  
zwi¹zanymi z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i posiadanym 
mieniem.

2. Ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej udzielonej w wyniku 
wypadków zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego do umowy ubezpieczenia ochrony 
prawnej, mog¹ zostaæ w³¹czone nastêpuj¹ce Klauzule dodatkowe, 
wymienione w Za³¹czniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula p³atnoœci, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty sk³adki.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

Zakresem ubezpieczenia objête s¹ nastêpuj¹ce rodzaje œwiadczeñ:
1) koszty pomocy prawnej przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego 

roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u czynów niedozwolonych 
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i posiadanym 
mieniem, których nastêpstwem jest szkoda osobowa lub maj¹tkowa, 
a które nie wynikaj¹ z czynnoœci prawnej. Za roszczenia odszko-
dowawcze z tytu³u czynów niedozwolonych uwa¿a siê tak¿e roszczenia 
odszkodowawcze, w zwi¹zku z odpowiedzialnoœci¹ za szkodê 
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny,

2) koszty pomocy prawnej przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego 
roszczeñ z tytu³u umów zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego dzia-
³alnoœci¹ gospodarcz¹ i posiadanym mieniem;

3) koszty pomocy prawnej w zwi¹zku z dochodzeniem przez 
Ubezpieczonego i przeciwko niemu roszczeñ z zakresu prawa 
pracy zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,

4) koszty pomocy prawnej w zwi¹zku z dochodzeniem przez 
Ubezpieczonego i przeciwko niemu roszczeñ z zakresu 
ubezpieczeñ spo³ecznych zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego 
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,

5) koszty pomocy prawnej w zakresie obrony przed roszczeniami 
kierowanymi przez inne osoby przeciwko Ubezpieczonemu z tytu³u 
czynów niedozwolonych i umów zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego 
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i posiadanym mieniem,

6) koszty pomocy prawnej w sprawach karnych – tj. obrony w po-
stêpowaniu karnym w zwi¹zku z zarzutem pope³nienia przestêpstwa 
albo wykroczenia. W przypadku orzeczenia wobec Ubezpieczone-
go kary pozbawienia wolnoœci lub grzywny przekraczaj¹cej 1 000 PLN, 
ubezpieczenie obejmuje dodatkowo, przy ka¿dym wypadku objêtym 
ubezpieczeniem, ³¹cznie nie wiêcej ni¿ dwa rodzaje postêpowañ 
z nastêpuj¹cego katalogu: o u³askawienie, odroczenie wykonania kary, 
warunkowe przedterminowe zwolnienie lub roz³o¿enie grzywny na raty.
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§ 4
1. Z zastrze¿eniem ust. 2 - 3 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel 

w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa koszty zwi¹zane ze œwiad-
czeniem us³ug przez podmioty uprawnione do udzielania pomocy 
prawnej w zakresie wskazanym poni¿ej:
1) koszty porad i opinii, udzielanych przez podmioty uprawnione do 

œwiadczenia pomocy prawnej, czyli koszty wynajêcia adwokata lub 
radcy prawnego prowadz¹cego dzia³alnoœæ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej do wysokoœci stawek minimalnych wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) koszty opinii bieg³ych lub rzeczoznawców,
3) koszty poniesione przez stronê przeciwn¹ w zwi¹zku z obron¹ jej 

prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowi¹zany do ich 
pokrycia na mocy prawomocnego orzeczenia,

4) koszty notarialne za wymagane przez prawo czynnoœci notarialne,
5) koszty podró¿y Ubezpieczonego do s¹du w kraju lub za granic¹

i z powrotem do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, je¿eli konieczne jest jego stawienie siê przed s¹dem w cha-
rakterze oskar¿onego lub strony, lub w celu unikniêcia niekorzystnych 
konsekwencji prawnych. Zwrot kosztów nastêpuje do wysokoœci 
kosztów podró¿y kolej¹ 2 klasy lub autobusem, a je¿eli odleg³oœæ 
miêdzy siedzib¹ s¹du, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego 
przekracza 1500 km, pokrywane s¹ koszty transportu samolotem
w  klasie  ekonomicznej,

6) koszty t³umaczenia dokumentów potrzebnych do obrony prawnych 
interesów Ubezpieczonego,

7) pozosta³e koszty i op³aty s¹dowe lub administracyjne, o ile s³u¿¹ one 
ochronie praw Ubezpieczonego w zwi¹zku z prowadzonym postê-
powaniem.

2. Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
o ile ich zasadnoœæ wynika z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawnych, wyroków s¹dowych, a w pozosta³ych przypadkach, gdy celo-
woœæ ich poniesienia oraz wysokoœæ zosta³a uprzednio z nim uzgodniona.

3. Koszty wymienione w ust. 1 paragrafu s¹ zwracane Ubezpieczonemu po 
przedstawieniu dowodu ich faktycznego poniesienia. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel 
mo¿e wyp³aciæ zaliczkow¹ kwotê na pokrycie kosztów lub ponieœæ 
koszty w imieniu Ubezpieczonego. W sprawach karnych koszty 
wynagrodzenia adwokata Ubezpieczyciel zwraca po zakoñczeniu 
postêpowania s¹dowego w danej instancji.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 5

Poza wy³¹czeniami okreœlonymi w postanowieniach generalnych owu, 
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeñ:
1) wynikaj¹cych z przepisów prawa dotycz¹cych umów agencyjnych, 

funduszy inwestycyjnych, obligacji, papierów wartoœciowych,
2) spó³ek handlowych kierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i roszczeñ 

Ubezpieczonego do tych spó³ek,
3) spó³dzielni i spó³dzielni mieszkaniowych przeciwko Ubezpieczonemu 

oraz roszczeñ Ubezpieczonego skierowanych do tych podmiotów,
4) stowarzyszeñ i zwi¹zków zawodowych przeciwko Ubezpieczonemu 

oraz roszczeñ Ubezpieczonego kierowanych do tych podmiotów,
5) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, 

pozosta³ego prawa w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej, prawa 
ochrony konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotycz¹cego 
zasad konkurencji,

6) pozostaj¹cych w zwi¹zku z gr¹ i zak³adem oraz transakcjami termino-
wymi i spekulacyjnymi, 

7) z umów porêczenia i przejêcia d³ugów,
8) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuñczego i spadkowego,
9) z zakresu prawa budowlanego oraz pozostaj¹cych w zwi¹zku z:

a) nabyciem albo zbyciem nieruchomoœci przeznaczonej pod zabu-
dowê,

b) planowaniem, projektowaniem lub budow¹ budynku albo czêœci 
budynku, które s¹ w³asnoœci¹ lub znajduj¹ siê w posiadaniu 
Ubezpieczaj¹cego albo te¿ Ubezpieczaj¹cy zamierza je nabyæ albo 
obj¹æ w posiadanie,

c) przebudow¹ nieruchomoœci, budynku lub czêœci budynku, je¿eli do 
jej wykonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleñ lub 
pozwoleñ, a nieruchomoœæ, budynek lub czêœæ budynku s¹ 
w³asnoœci¹ lub znajduj¹ siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego albo te¿ 
Ubezpieczaj¹cy zamierza je nabyæ albo obj¹æ w posiadanie,
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d) finansowaniem przedsiêwziêæ okreœlonych w pkt a)-c)
10) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w szczególnoœci w zwi¹zku 

ze szkodami na nieruchomoœciach, spowodowanymi ruchem zak³adu 
górniczego,

11) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz prawa karno skarbowego,
12) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony danych osobowych,
13) dotycz¹cych kosztów pomocy prawnej w sprawach w postêpowaniu 

przed Trybuna³em Konstytucyjnym,
14) w zwi¹zku z postêpowaniem uk³adowym, naprawczym albo upad³oœ-

ciowym, które zosta³o albo ma zostaæ wszczête w stosunku do Ubez-
pieczonego,

15) w zwi¹zku z planem zagospodarowania przestrzennego, podzia³em, 
scalaniem i wyw³aszczaniem nieruchomoœci oraz prywatyzacj¹, repry-
watyzacj¹ i innymi przekszta³ceniami w³asnoœciowymi o podobnym 
charakterze,

16) w postêpowaniu w zwi¹zku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, 
zakazu zatrzymywania siê albo te¿ w postêpowaniu w zwi¹zku z parko-
waniem pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi,

17) dotycz¹cych kosztów obrony tych interesów prawnych które s¹ pokryte 
z innej umowy ubezpieczenia, zawartej z Ubezpieczycielem dotycz¹ce 
tego samego postêpowania,

18) kosztów pomocy prawnej w zwi¹zku z posiadaniem lub u¿ytkowaniem 
pojazdów:
a) sk³adanych z czêœci (sk³adaków),
b) o nadwoziu otwartym i nadwoziu posiadaj¹cym miêkki dach,

19) kosztów pomocy prawnej w sprawach powsta³ych podczas udzia³u 
w wyœcigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach, pod-
czas jazd próbnych do wyœcigów, rajdów, a tak¿e podczas prób 
szybkoœciowych,

20) kosztów pomocy prawnej je¿eli w momencie wyst¹pienia zdarzenia 
objêtego ubezpieczeniem:
a) Ubezpieczony jako kieruj¹cy pojazdem nie posiada³ wymaganego 

przez przepisy prawa jazdy,
b) Ubezpieczony jako kieruj¹cy prowadzi³ pojazd bez wymaganego 

zezwolenia albo œwiadectwa kwalifikacji,
c) pojazd, którym kierowa³ Ubezpieczony nie by³ zarejestrowany, albo 

te¿ nie posiada³ aktualnych badañ technicznych,
d) Ubezpieczony jako kieruj¹cy pojazdem by³ pod wp³ywem alkoholu, 

narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych,
21) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z umów, je¿eli umyœlnie 

nie wykona³ lub dopuœci³ siê ra¿¹cego niedbalstwa przy wykonywaniu 
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tych umów,

22) roszczeñ wynikaj¹cych ze zniszczenia lub uszkodzenia towarów 
przewo¿onych pojazdem nale¿¹cym do Ubezpieczonego,

23) kosztów zwi¹zanych z zawinionym przez Ubezpieczonego uchybieniem 
terminów ustawowych lub umownych do dokonania okreœlonych 
czynnoœci ale nieuzasadnion¹ zw³ok¹ w powiadomieniu Ubezpie-
czyciela o terminach lub zobowi¹zaniach, o ile Ubezpieczony mia³ taki 
obowi¹zek,

24) kosztów powsta³ych w nastêpstwie korzystania z us³ug osób nieupraw-
nionych do œwiadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w da-
nym zakresie,

25) kosztów poniesionych na op³acenie kar s¹dowych i administracyjnych, 
26) kosztów, których poniesienie nie zosta³o uprzednio uzgodnione z Ubez-

pieczycielem,
27) roszczeñ wobec Ubezpieczyciela albo dzia³aj¹cego w jego imieniu 

podmiotu, zajmuj¹cego siê likwidacj¹ szkód, je¿eli roszczenia te wynikaj¹ 
z umowy ubezpieczenia ochrony prawnej.

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 6

1. Ubezpieczaj¹cy ma do wyboru jedn¹ z dwóch sum ubezpieczenia: 
15 000 PLN lub 25 000 PLN, która stanowi górn¹ granicê odpowiedzial-
noœci Ubezpieczyciela z tytu³u jednego i/lub wszystkich wypadków 
w okresie ubezpieczenia. Odnosi siê to równie¿ do kilku wypadków 
ubezpieczeniowych, pomiêdzy którymi istnieje zwi¹zek przyczynowy.

2. Strony umowy ubezpieczenia mog¹ ustaliæ inn¹ sumê ubezpieczenia ni¿ 
sumy ubezpieczenia wymienione w ust. 1.

3. Ustalona wysokoœæ sumy ubezpieczenia zostaje wpisana w dokumencie 
potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotê zrealizowanej wyp³aty 
dotycz¹cej pokrycia  kosztów pomocy prawnej (zasada konsumpcji 
sumy ubezpieczenia), z zastrze¿eniem postanowieñ ust.5.

5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki, suma 
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ubezpieczenia mo¿e zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci lub 
podwy¿szona w okresie ubezpieczenia. Uzupe³niona lub podwy¿szona 
suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci Ubezpie-
czyciela od dnia nastêpnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubez-
pieczyciela i op³aceniu dodatkowej sk³adki przez Ubezpieczaj¹cego.

Prawa i obowi¹zki stron
§ 7

1. W przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego bêd¹cego 
podstaw¹ zg³oszenia roszczeñ zwi¹zanych z kosztami pomocy prawnej 
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest:
1) niezw³ocznie po uzyskaniu informacji o wypadku ubezpiecze-

niowym, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni, zawiadomiæ na piœmie 
o jego wyst¹pieniu Ubezpieczyciela. Zawiadomienie powinno 
zawieraæ w szczególnoœci: informacjê o terminie wypadku, okolicz-
noœciach, miejscu i przyczynie jego powstania, o przewidywanych 
kosztach w zakresie pomocy prawnej, numer polisy i dane 
Ubezpieczaj¹cego,

2) umo¿liwiæ Ubezpieczycielowi w miarê posiadanych mo¿liwoœci 
dokonanie czynnoœci niezbêdnych do ustalenia okolicznoœci 
wypadku ubezpieczeniowego i wysokoœci przewidywanych kosztów 
pomocy prawnej i ich zasadnoœci, udzieliæ wszelkiej mo¿liwej 
pomocy, jak równie¿ udzieliæ Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym 
celu dodatkowych wyjaœnieñ i informacji oraz przedstawiæ dowody 
i dokumenty, jakie odpowiednio do stanu sprawy s¹ wymagane 
(w tym udostêpniæ pe³n¹ dokumentacjê i materia³y dowodowe),

3) u¿yæ wszelkich dostêpnych œrodków w celu zmniejszenia i ograni-
czenia przewidywanych kosztów,

4) nie podejmowaæ dzia³añ, które mog³yby spowodowaæ nieuzasadnio-
ne zwiêkszenie kosztów lub  trudnoœci w uzyskaniu ich zwrotu od 
strony przeciwnej.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie 
zastosowa³ œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego 
paragrafu, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoœci za szkody 
powsta³e z tego powodu.

3. W przypadku naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa 
obowi¹zków okreœlonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 niniejszego paragrafu przez 
Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody 
powsta³e z tego powodu.

Zg³oszenie roszczeñ
Ustalenie zakresu i wysokoœci kosztów pomocy prawnej

§ 8
1. Pisemne zawiadomienie o wypadku Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony 

mo¿e z³o¿yæ w ka¿dej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela.
2. Do zg³oszenia o wypadku Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany 

jest do³¹czyæ poni¿sze podstawowe dokumenty lub informacje: 
1) kopiê posiadanego zg³oszenia wypadku organom œcigania lub 

innym podmiotom, które zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
prawa lub zapisami owu nale¿a³o powiadomiæ ,

2) posiadane dowody, dokumenty i rachunki, które s¹ niezbêdne do 
ustalenia zakresu i wysokoœci kosztów ochrony prawnej, 

3) kopie stosownych umów – je¿eli stanowi¹ one podstawê docho-
dzenia roszczeñ z tytu³u ochrony prawnej, 

4) dane znanych sobie œwiadków wypadku, o ile specyfika sprawy i jej 
okolicznoœci wskazuj¹, ¿e mog¹ byæ one istotne z punktu widzenia 
ustalenia odpowiedzialnoœci, b¹dŸ innych elementów bêd¹cych 
przedmiotem rozstrzygniêcia w postêpowaniu likwidacyjnym.

3. Wykaz podstawowych dokumentów mo¿e zostaæ uzupe³niony lub 
zmieniony w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu wypadku ubezpieczeniowego 
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpie-
czaj¹cego lub Ubezpieczonego, je¿eli nie s¹ oni osobami wystêpuj¹cymi 
z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce 
ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ 
i ich wysokoœci, a tak¿e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem 
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie 
dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoœci 
Ubezpieczyciela lub wysokoœci kosztów, je¿eli jest to niezbêdne do 
dalszego prowadzenia postêpowania.

5. W przypadku powziêcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji 
maj¹cych zwi¹zek z ustaleniem zasadnoœci zg³aszanych roszczeñ lub 
wysokoœci kosztów, Ubezpieczyciel w terminie siedmiu dni od daty 

2
2

43



1

1

2

8. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony nie zgadza siê ze stanowiskiem 
Ubezpieczyciela odnoœnie odmowy wyp³aty poniesionych kosztów 
pomocy prawnej lub z wysokoœci¹ ustalonych przez Ubezpieczyciela 
kosztów, mo¿e w terminie 30 dni od daty otrzymania stanowiska w spra-
wie zg³osiæ na piœmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
Zarz¹d Ubezpieczyciela.

9. Poza trybem odwo³awczym przewidzianym w ust. 7 i 8 Ubezpieczaj¹cy 
lub Ubezpieczony mo¿e zg³aszaæ skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, 
jako podmiotu posiadaj¹cego ustawowe kompetencje w zakresie ich 
rozpatrywania. 

10. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy lub Ubezpieczony nie zgadza siê ze stanowiskiem 
Ubezpieczyciela odmawiaj¹cym wyp³aty poniesionych kosztów lub 
z wysokoœci¹ uznanych kosztów mo¿e dochodziæ roszczeñ na drodze 
s¹dowej bez zachowania trybu okreœlonego w ust. 7 i 8.

Postanowienia koñcowe
§ 12

W pozosta³ych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej klauzuli 
Umownej postanowieniach maj¹ odpowiednio zastosowanie zapisy 
Postanowieñ Generalnych i Koñcowych owu  „EURO 10 Plus”.

powziêcia dodatkowych informacji, pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹ 
informuje Ubezpieczaj¹cego, lub Ubezpieczonego, jakie dodatkowe 
dokumenty s¹ potrzebne celem odniesienia siê do zg³oszonych 
roszczeñ.

§ 9
1. Ubezpieczonemu przys³uguje prawo swobodnego wyboru adwokata 

lub radcy prawnego w zakresie reprezentowania lub  wspierania jego 
interesów w postêpowaniu s¹dowym lub poza s¹dowym.

2. Adwokat lub radca prawny powinien prowadziæ praktykê w miej-
scowoœci siedziby s¹du lub organu, który jest miejscowo w³aœciwy do 
rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

3. W przypadku, gdy adwokat lub radca prawny wskazany przez 
Ubezpieczonego prowadzi praktykê poza miejscowoœci¹, w której ma 
siedzibê s¹d w³aœciwy do rozpoznania sprawy. wymagana jest akcep-
tacja przez Ubezpieczyciela tego adwokata lub radcy prawnego.

§ 10
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed³o¿onych przez 

Ubezpieczaj¹cego / Ubezpieczonego rachunków i innych dokumentów 
zwi¹zanych z ustaleniem poniesionych kosztów i ich wysokoœci w opar-
ciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, istniej¹ce taryfy lub stawki op³at 
obowi¹zuj¹ce dla danego rodzaju spraw oraz zgodnoœci z zawart¹ 
umow¹ ubezpieczenia.

2. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubez-
pieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej Ubezpieczycieli na 
sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpieczeniow¹, Ubez-
pieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia przenosz¹cego wysokoœæ szkody. 
Miêdzy Ubezpieczycielami ka¿dy z nich odpowiada w takim stosunku, 
w jakim przyjêta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych 
sum wynikaj¹cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.  

Realizacja wyp³aty w zakresie poniesionych kosztów
§ 11

1. Ubezpieczyciel zwraca koszty pomocy prawnej lub wyp³aca zaliczkê na 
ich pokrycie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczonego w wy-
niku w³asnych ustaleñ dokonanych w postêpowaniu dotycz¹cym 
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ 
i wysokoœci kosztów pomocy prawnej, zawartej z Ubezpieczonym 
ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego. 

2. Nale¿na do wyp³aty kwota kosztów pomocy prawnej ulega pomniej-
szeniu o franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci 200 PLN.

3. Wyp³ata kosztów nastêpuje w formie: przelewu, wyp³aty gotówki z kasy 
lub przekazem pocztowym po potr¹ceniu kosztów wysy³ki.

4. Wyp³ata jest realizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu wypadku.

5. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 4 wyjaœnienie okolicznoœci 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela albo 
wysokoœci kosztów okaza³o siê niemo¿liwe, wyp³ata nastêpuje w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci 
wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Dotyczy to zw³aszcza 
przypadków korzystania z procedury ustalonej w § 11. Jednak¿e 
bezsporn¹ czêœæ kosztów Ubezpieczyciel wyp³aca w terminie 30 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o zajœciu wypadku. 

6. Je¿eli w terminie okreœlonym w ust. 4 lub 5 Ubezpieczyciel nie dokona 
wyp³aty, zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczy-
nach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub czêœci 
w powy¿szym terminie. 

7. Je¿eli zwrot kosztów pomocy prawnej nie przys³uguje lub przys³uguje 
w innej wysokoœci, ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Ubezpieczy-
ciel informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, w ter-
minie okreœlonym w ust. 4 lub 5, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na 
podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê 
wyp³aty oraz poucza o mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez Zarz¹d Ubezpieczyciela albo dochodzenia 
roszczeñ na drodze s¹dowej.

;
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