
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 MIENIA OD OGNIA

 I  INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH



 

WU-21.01 1

 
 
SPIS TREŚCI 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE       3 

DEFINICJE         3 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA       5 

ZAKRES UBEZPIECZENIA       5 

SYSTEM UBEZPIECZENIA       6 

SPOSÓB USTALENIA SUMY UBEZPIECZENIA     7 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA   8 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA      9 

CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA   10 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE       11 

OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA       12 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO   12 

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 13 

ROSZCZENIA REGRESOWE       15 

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ, SKARG I ZAŻALEŃ    15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE       16 

 

UBEZPIECZENIA DODATKOWE 

      MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH   16 

      MIENIA OD DEWASTACJI       18    

      BUDYNKÓW I BUDOWLI OD TRZĘSIENIA ZIEMI     18   

      SZYB I INNYCH OSZKLEŃ OD STŁUCZENIA     19 

       MIENIA OD AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH     20 



 

WU-21.01 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WU-21.01 3

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwane dalej Towarzystwem, zawiera z Ubezpieczającym umowę 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej. W takim wypadku 
postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczającego odnoszą się do osoby trzeciej (Ubezpieczonego), z wy-
jątkiem obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej.  

3. Zarzut Towarzystwa mający wpływ na jego odpowiedzialność może być podniesiony również przeciwko 
Ubezpieczonemu. 

4. W porozumieniu z Ubezpieczającym, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia z zastrzeżeniem, 
że wszelkie zmiany będą pisemnie odnotowane na polisie lub innych dokumentach ubezpieczeniowych, w 
formie dodatkowych klauzul lub załączników do polisy. 

 
Definicje 

 
§ 2 

W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, przyjmuje się za: 
1) budowle - stałe lub tymczasowe, trwale związane z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami 

wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość użytkową i spełniające przeznaczone im funkcje, 
2) budynki - trwale związane z gruntem obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i 
dach, 

3) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalonym przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), 

4) dewastację - uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia bez zamiaru 
przywłaszczenia, dokonane przez osoby, za których działanie Ubezpieczający nie ponosi 
odpowiedzialności, znajdujące się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonego obiektu lub lokalu albo 
obiektu lub lokalu z ubezpieczonym mieniem,  

5) dozór – czynności wynikające z zawartej umowy dotyczące ochrony mienia realizowane w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej w miejscu ubezpieczenia lub zabezpieczenie techniczne polegające na 
montażu urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia 
wyznaczonym służbom patrolowo-interwencyjnym, 

6) dym i sadzę – dym i/lub sadzę nagle i niespodziewanie wydobywające się ze znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia urządzeń paleniskowych, instalacji i urządzeń elektrycznych, suszących lub grzewczych, 
eksploatowanych zgodnie z ich przeznaczeniem, przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi, 

7) franszyzę integralną – kwotę, do wysokości której Towarzystwo nie wypłaca odszkodowań, powyżej tej 
kwoty odszkodowanie wypłaca się w pełnej wysokości, 

8) franszyzę redukcyjną - kwotę, za którą Towarzystwo nie wypłaca odszkodowań, powyżej tej kwoty 
odszkodowanie wypłaca się pomniejszone o tę kwotę, 

9) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 
10) graffiti – zabrudzenie poprzez zamalowanie, bez zgody Ubezpieczającego, całości lub części 

powierzchni budynków albo budowli różnego rodzaju napisami lub rysunkami, 
11) falę naddźwiękową - bezpośrednie działanie fali ciśnieniowej, wywołanej przez samolot przekraczający 

barierę dźwięku, 
12) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, stwierdzonej przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez huragan, tylko wówczas 
jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu, 

13) lawinę - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub ziemi ze zboczy 
górskich, 

14) mienie osób trzecich - mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego: 
a) w celu wykonania usługi, 
b) do sprzedaży komisowej, 

15) mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego - odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku oraz 
narzędzia i materiały pracowników Ubezpieczającego niezbędne do wykonywania pracy zleconej przez 
Ubezpieczającego, 
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16) nadubezpieczenie – gdy suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia, 
wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o faktyczną wartość przedmiotu ubezpieczenia, 

17) nakłady inwestycyjne - koszty poniesione w związku z modernizacją, adaptacją, remontem i 
wyposażeniem lokalu, takie jak: wykładziny ścienne, podłogowe, sufitowe i inne, 

18) niedoubezpieczenie i zasada proporcji - gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu 
ubezpieczenia, wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w 
jakim suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada 
proporcji); zasada proporcji ma zastosowanie przy ubezpieczeniu systemem sum stałych oraz solidarnie  
systemem sum stałych, 

19) obsunięcie się ziemi - osuwanie i zapadanie się ziemi: 
a) za osuwanie się ziemi przyjmuje się ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością 

człowieka, 
b) za zapadanie się ziemi, przyjmuje się obniżenie terenu z powodu zawalania się podziemnych 

pustych przestrzeni w gruncie, które powstały w sposób naturalny, a nie w wyniku działalności 
człowieka 

20) powódź - zalanie, w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących oraz w 
zbiornikach wodnych, wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia 
się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pagórkowatych oraz 
podniesienia się poziomu wód przybrzeżnych, spowodowanego przez sztorm, 

21) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił 
się o własnej sile, 

22) przedmioty i środki nietrwałe – mienie do własnego użytku Ubezpieczającego, tj. przedmioty służące do 
bieżącej pracy oraz środki przeznaczone do zachowania higieny i czystości, nie będące środkami 
trwałymi lub obrotowymi, 

23) przepięcie – gwałtowne zmiany napięcia panującego w sieci elektrycznej zainstalowanej u 
Ubezpieczającego, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, 

24) stopień zużycia – określona w  procentach zmiana stanu technicznego przedmiotu ubezpieczenia; zależna 
od okresu eksploatacji, jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów i elementów, 

25) suma ubezpieczenia – górna granica odpowiedzialności Towarzystwa w odniesieniu do przedmiotu 
ubezpieczenia; suma ubezpieczenia określona jest na polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, 

26) szkoda – utrata lub zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia, powstała w przedmiocie 
ubezpieczenia w wyniku zdarzenia, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, 

27) śnieg - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu na ubezpieczone mienie lub zawalenie się pod wpływem 
ciężaru śniegu innego mienia na mienie ubezpieczone, jeżeli obciążenie śniegiem przekraczało 
dopuszczalne normy określone Polską Normą PN-80/B-02010, 

28) środki obrotowe - towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały 
pomocnicze, opakowania, 

29) środek transportu – pojazdy przeznaczone do załadunku lub transportu towaru, takie, jak wózki widłowe, 
ładowarki itp.,  poruszające się po terenie wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, 

30) trzęsienie ziemi – naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs lub serie wstrząsów, powstałe pod powierzchnią 
Ziemi i rozchodzące się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na 
powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze, 

31) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej wartości 
jednorazowej szkody w okresie ubezpieczenia, 

32) ubezpieczenie solidarnie na sumy stałe - suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej dziennej 
wartości mienia w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich miejsc ubezpieczenia, 

33) ubezpieczenie na sumy stałe – suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej, przewidywanej 
wartości ubezpieczonego mienia w okresie ubezpieczenia, 

34) Ubezpieczający - Członek Towarzystwa lub osoba przystępująca do Towarzystwa, będący 
przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność 
gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej, 

35) Ubezpieczony- osoba trzecia na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, 
36) uderzenie pioruna - bezpośrednie wyładowania atmosferyczne na ubezpieczonym obiekcie, bądź na 

obiekt, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, pomimo należytych zabezpieczeń odgromowych, 
37) uderzenie pojazdu - uderzenie pojazdu lądowego, nie będącego w prawnym posiadaniu 

Ubezpieczającego, ani nie będącego w jego użytkowaniu, 
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38) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu 
latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, 

39) wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), dokumenty zastępujące w obrocie 
gotówkę, elektroniczne instrumenty płatnicze, w szczególności karty płatnicze, bilety na środki 
publicznego transportu zbiorowego, karty telefoniczne oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, 
kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, 

40) wartość księgową brutto – księgową wartość początkową środków trwałych, z  uwzględnieniem 
obowiązujących przeszacowań, 

41) wartość księgową netto – księgową wartość początkową środków trwałych, po dokonaniu odpisów 
amortyzacyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań, 

42) wartość odtworzeniową – wartość odpowiadającą kosztowi budowy lub wyprodukowania nowego 
przedmiotu ubezpieczenia, ale nie ulepszonego, z uwzględnieniem takich samych parametrów 
technicznych, wymiarów, konstrukcji, materiałów, 

43) wartość rzeczywistą – wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień zużycia, 
44) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, płynów 

lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i 
innych tego typu zbiorników, warunkiem uznania zdarzenia za spowodowane wybuchem jest aby ściany 
naczyń i zbiorników uległy zniszczeniu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, płynów lub cieczy 
nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane wybuchem przyjmuje się również zdarzenia 
powstałe wskutek implozji, 

45) wydostanie się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych wskutek: 
a) awarii i niekontrolowanego wylewania się wody lub pary z przewodów i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, 
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w warunkach przerwy w dostawie wody. 

46) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe – urządzenia służące jako środki ochronne (stabilizatory napięcia 
itp.) przeciwko skutkom zmian napięcia w sieci elektrycznej, 

47) zalanie przez osoby trzecie – zalanie wodą lub inną cieczą przez zidentyfikowane osoby trzecie lub 
zalanie powstałe wskutek nie wywiązania się ze swoich obowiązków przez zidentyfikowane osoby 
trzecie. 

 
Przedmiot ubezpieczenia  

§ 3 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie określone w umowie ubezpieczenia, stanowiące własność 

Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, 
ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz mienie prywatne pracownika 
Ubezpieczającego. 

2. Mieniem określonym w ust. 1 mogą być: 
1) budynki i budowle, 

2) budynki i budowle w stadium budowy, przebudowy, remontu i modernizacji, 
3) nakłady inwestycyjne, 
4) urządzenia, maszyny, wyposażenie zakładów, lokali i pomieszczeń oraz środki transportowe, 
5) środki obrotowe, 
6) wartości pieniężne, 
7) mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego, 
8) mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego, 
9) przedmioty i środki nietrwałe. 

3. Ubezpieczeniem objęte są tylko te przedmioty ubezpieczenia, które wskazano we wniosku 
ubezpieczeniowym i wymieniono w polisie z określeniem sumy ubezpieczenia wraz z zaznaczeniem 
konkretnego miejsca ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

4. Mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego jest objęte ubezpieczeniem w każdym miejscu pracy, 
wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego. Mienie prywatne pracowników nie jest ubezpieczone w 
miejscu zamieszkania. 
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Zakres ubezpieczenia 
§ 4 

1.  Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym. 
2.  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje: 

1)  pożar, 
2)  uderzenie pioruna, 
3)  wybuch, 
4)  upadek statku powietrznego, 
5)  huragan. 

3.  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie rozszerzonym obejmuje dodatkowo jedno lub więcej z następujących 
zdarzeń: 
1)  powódź,  
2)  grad, 
3)  śnieg, 
4)  obsunięcie się ziemi, 
5)  lawinę, 
6)  wydostawanie się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, 
7)  zalanie przez osoby trzecie, 
8)  deszcz nawalny, 
9)  uderzenie pojazdu, 
10) dym i sadzę, 
11) falę naddźwiękową. 

4.  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje wszystkie zdarzenia określone w ust. 2 i 3.  
5.  Ubezpieczający, z którym zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, ma możliwość ubezpieczyć dodatkowo 

jedno lub więcej z następujących ryzyk (tzw. ubezpieczeń dodatkowych): 
1)  maszyny elektryczne od szkód wywołanych działaniem prądu elektrycznego, 
2)  mienie od dewastacji, 
3)  budynki i budowle od trzęsienia ziemi,  
4)  szyby i inne oszklenia od stłuczenia, 
5)  mienie od aktów terrorystycznych. 

  
System ubezpieczenia 

§ 5 
Mienie może być ubezpieczone według następujących systemów ubezpieczenia: 

1) na pierwsze ryzyko, 
2) na sumy stałe, 
3) solidarnie na sumy stałe. 

 
§ 6 

1.  Niżej wymienione przedmioty/rodzaje mienia mogą być ubezpieczone według następujących systemów 
ubezpieczenia: 

1)  nakłady inwestycyjne i mienie prywatne pracowników - systemem pierwszego ryzyka, 
2)  mienie wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1-2, 4-7 - systemem sum stałych, 
3)  środki obrotowe podmiotu gospodarczego prowadzącego pełną księgowość, występujące w różnych 

miejscach ubezpieczenia - systemem solidarnie na sumy stałe. 
2.  Przy zgłaszaniu mienia do ubezpieczenia systemem solidarnie na sumy stałe, Ubezpieczający obowiązany jest 

dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 11, wykaz miejsc ubezpieczenia objętych ubezpieczeniem, z 
podaniem adresu (miejsca) przedmiotu ubezpieczenia. 

3.  Za miejsca ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 przyjmuje się każde z miejsc, w którym znajduje się 
ubezpieczone mienie i to nawet wówczas, gdy znajdują się one na jednej posesji. Wyjątek stanowią kioski 
znajdujące się w zamkniętej hali i należące do tego samego Ubezpieczającego, które traktuje się jako jedną 
placówkę. Magazyny przy sklepach położone na tej samej posesji przyjmuje się łącznie ze sklepem za jedną 
placówkę, nawet jeżeli nie łączą się one bezpośrednio z lokalem sklepowym. Również za jedną placówkę 
przyjmuje się magazyny należące do tego samego Ubezpieczającego położone na tej samej posesji. Zakłady 
wytwórcze i usługowe znajdujące się na jednej posesji i należące do tego samego Ubezpieczającego przyjmuje 
się za jedną placówkę. 
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Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia 
§ 7 

1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający, odrębnie dla każdego rodzaju mienia. 
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia, z wyłączeniem mienia 

ubezpieczonego systemem pierwszego ryzyka. 
3. Suma ubezpieczenia mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego powinna stanowić iloczyn średniej 

wartości mienia przypadającego na jednego pracownika i liczby zatrudnionych pracowników. 
4. Suma ubezpieczenia może obejmować podatek VAT, pod warunkiem zgłoszenia we wniosku o ubezpieczenie. 
5. Suma ubezpieczenia podlega zmniejszeniu odpowiednio o wypłacone odszkodowanie. 
6. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia lub zmniejszenie sumy 

ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczający może dokonać tzw. doubezpieczenia, poprzez 
zawarcie umowy uzupełniającej umowę ubezpieczenia. 

7. Umowę uzupełniającą zawiera się na czas do końca okresu ubezpieczenia określonego w umowie 
ubezpieczenia i na sumę ubezpieczenia równą różnicy aktualnej wartości mienia i dotychczasowej sumy 
ubezpieczenia. 

 
§ 8 

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według jednej z następujących wartości: 
1. dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych, wyposażenia: 

1) odtworzeniowej: 
  a) dla budynków i budowli, gdy stopień zużycia nie przekracza w dniu zawarcia umowy 10%, 
 b) dla maszyn, urządzeń, środków transportowych lub wyposażenia, gdy stopień amortyzacji nie 
      przekracza w dniu zawarcia umowy 30%, 
 c) dla sprzętu elektronicznego, gdy stopień amortyzacji nie przekracza w dniu zawarcia umowy 60%, 
2) rzeczywistej, 
3) księgowej brutto – jeżeli stopień amortyzacji nie przekracza w dniu zawarcia umowy 50%, 
4) księgowej netto- jeżeli środek trwały jest zamortyzowany w wysokości przekraczającej 80%, za wartość 

przyjmuje się 20% wartości księgowej brutto, 
2. dla środków obrotowych według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, 
3. dla przedmiotów i środków nietrwałych według ceny nabycia 
4. dla mienia prywatnego pracowników suma ubezpieczenia powinna stanowić iloczyn średniej wartości mienia 

przypadającego na jednego pracownika i liczby zatrudnionych pracowników, 
5. wartości pieniężne mogą być ubezpieczone według następujących wartości:    

1) krajowe znaki pieniężne – według wartości nominalnej, 
2) zagraniczne znaki pieniężne - według wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według  średniego 
kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 
3) dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, 

6. mienie stanowiące własność osób trzecich, przyjęte przez Ubezpieczającego w celu: 
a) wykonania usługi winno być ubezpieczone według wartości określonej w dowodzie przyjęcia, 
powiększonej o poniesione koszty usługi, jednak wartość ta nie może być większa, niż aktualna wartość 
rynkowa przedmiotu ubezpieczenia uwzględniająca okres jego użytkowania, 
b) sprzedaży komisowej winno być ubezpieczone według wartości określonej w dowodzie przyjęcia, 
zmniejszonej o prowizję komisową, jednak wartość ta nie może być większa, niż aktualna wartość rynkowa 
przedmiotu ubezpieczenia uwzględniająca okres jego użytkowania.      

  
§ 9 

1.  Suma ubezpieczenia dla budynków i budowli w trakcie budowy określana jest według wartości ustalanej na 
podstawie kosztorysu budowlanego, obejmującego  koszt robót (wartość inwestycji) na ostatni dzień umowy 
ubezpieczenia, sporządzonego, zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych 
obowiązujących w budownictwie, przez osoby do tego uprawnione. 

2.  Suma ubezpieczenia dla budynków i budowli w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji określana jest 
według wartości ustalanej na podstawie kosztorysu budowlanego obejmującego całość robót, sporządzonego 
zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie przez 
osoby do tego uprawnione, powiększonej o wartość odpowiadającą kosztowi odbudowy budynku (budowli) 
sprzed przebudowy, remontu lub modernizacji, ale nie ulepszonego, z uwzględnieniem takich samych 
wymiarów, konstrukcji, materiałów budowlanych oraz stałych elementów wyposażenia. 

3.  Nakłady inwestycyjne winny być ubezpieczone według wysokości kosztów poniesionych na roboty 
remontowe, adaptacyjne lub wykończeniowe. 
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4.  W przypadku, gdy we wniosku i/lub polisie brak jest określenia wartości na jakiej zawarta jest umowa 
ubezpieczenia mienia określonego w § 3 ust. 2 pkt 1 i 4, przyjmuje się, że ubezpieczenie zawarte jest według 
wartości rzeczywistej. 

5.  Mienie określone w § 8 ust. 1 można, w porozumieniu z Towarzystwem, zadeklarować do ubezpieczenia  w 
wartości ustalonej w drodze indywidualnej wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

6.  Pod pojęciem aktualnej wartości rynkowej przedmiotu ubezpieczenia rozumie się cenę obowiązującą na ten 
przedmiot na danym terenie, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 
Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa 

§ 10 
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:  

1)  nie przekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień ustalenia 
odszkodowania, 

2)  wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub przez osoby za 
które ponosi on odpowiedzialność albo przez osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym, także wówczas, gdy zapłata odszkodowania odpowiadałaby w danych okolicznościach 
względom słuszności, 

3)  wyrządzone przez Ubezpieczającego lub przez osoby za które ponosi on odpowiedzialność, lub z 
którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, będące pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, 

4)  powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, buntu, rozruchów, manifestacji, 
blokady dróg lub ulic, rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, 
sabotażu,  

5)  spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym, skażeniem środowiska w trakcie procesu 
produkcyjnego lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi, 

6)  powstałe w mieniu skonfiskowanym lub czasowo przejętym przez uprawnione organy, 
7)  spowodowane uderzeniem pioruna w sieć energetyczną, 
8)  spowodowane wybuchem wywołanym przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych lub innych oraz w silnikach cieplnych, gdy wybuch związany jest z ich naturalnym 
działaniem, 

9)  powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia, jeżeli nie było pożaru, oraz szkody powstałe przez to, 
że ubezpieczone przedmioty poddano celowo działaniu ognia albo ciepła do obróbki lub w innym 
celu,  

10) spowodowane obsunięciem się ziemi, gdy są to szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego lub 
szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi, 

11) powstałe wskutek systematycznego przenikania wód gruntowych przez fundamenty, ściany, 
posadzki, 

12)  powstałe wskutek zalania, nawilgacania, przemarzania lub jeśli powodem był zły stan techniczny lub 
wadliwa konserwacja (dachu, instalacji, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej lub innych elementów) 
ubezpieczonego budynku lub budowli albo budynku lub budowli z ubezpieczonym mieniem, 

13)  powstałe wskutek zalania przez niezabezpieczone otwory (świetliki, okna, drzwi), 
14)  spowodowane pleśnią lub innym grzybem w budynkach lub w budowlach, 
15)  powstałe w wyniku zalania mienia składowanego poniżej 14 cm nad podłogą, z wyjątkiem szkód 

spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry, 
16)  spowodowane ciągłą emisją dymu, 
17)  powstałe w mieniu znajdującym się w namiotach wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem namiotów 

cyrkowych, w kioskach drewnianych bez fundamentów oraz stałych i przenośnych straganach, 
18)  powstałe w uprawach na pniu, drzewach, krzewach, w tym także uprawach w szklarniach, namiotach 

foliowych lub inspektach, 
19)  powstałe w złożach geologicznych na pokładach naturalnych, 
20)  powstałe w mieniu znajdującym się w podziemiu w kopalniach, 
21)  powstałe w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki lub w mieniu znajdującym się w 

tych budynkach i budowlach, 
22)  powstałe w budynkach i budowlach wzniesionych niezgodnie z obowiązującym prawem, 
23)  powstałe w liniach i sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych liniach przesyłowych i 

dystrybucyjnych, 
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24)  powstałe w mieniu, którego nabycie potwierdzone jest fałszywymi dowodami zakupu, 
wprowadzonym na polski obszar celny lub do obrotu niezgodnie z prawem albo w mieniu, na którego 
posiadanie Ubezpieczający nie ma zezwolenia wymaganego przez prawo, 

25)  powstałe w środkach obrotowych, które są przeterminowane lub bez aktualnego atestu wydanego 
przez uprawniony do tego organ państwowy, 

26)  powstałe w mieniu wówczas, gdy Ubezpieczający zakończył lub przerwał (wstrzymał) prowadzenie 
działalności na ponad 30 dni, chyba że fakt ten zgłosił do Towarzystwa, a Towarzystwo zgodziło się 
na kontynuację ochrony ubezpieczeniowej, 

27)  powstałe w wyniku kradzieży, rabunku lub dewastacji w momencie zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową,  

28)  powstałe w wyniku kradzieży, rabunku lub dewastacji w trakcie akcji ratowniczej, 
29)  powstałe w aktach, dokumentach, księgach handlowych, taśmach magnetycznych i innych nośnikach 

danych, z wyłączeniem programów komputerowych produkcji seryjnej, będących w ciągłej sprzedaży 
i użytkowanych przez Ubezpieczającego, 

30)  powstałe w pojazdach mechanicznych, z wyłączeniem środków transportu określonych w § 2 pkt 29, 
31)  powstałe w maszynach lub urządzeniach rolniczych w trakcie postoju, przemieszczania się, bądź 

użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, 
32)  powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego powszechnie obowiązujących 

przepisów, w tym ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, 
a także ustawy o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru 
technicznego nad tymi urządzeniami, 

33)  powstałe w mieniu prywatnym Ubezpieczającego lub jego pracowników, z zastrzeżeniem 
postanowień § 3 ust. 2 pkt 8, 

34)  powstałe w mieniu podlegającym ubezpieczeniu obowiązkowemu, 
35)  powstałe poza granicami RP. 

2.  O ile nie umówiono się inaczej, zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w  
mieniu: 

 1) składowanym na wolnym powietrzu, 
 2) w którym w  czasie  trwania umowy ubezpieczenia rozpoczęto prace związane z  przebudową,  rozbu- 
     dową, remontem lub modernizacją,   

3.  Zakres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5 nie obejmuje odpowiedzialności za szkody 
powstałe w: 
1)   maszynach elektrycznych wskutek szkód wywołanych działaniem prądu elektrycznego, 
2)   mieniu wskutek dewastacji, 
3)   budynkach i budowlach wskutek trzęsienia ziemi,  
4)   szybach i innym oszkleniu wskutek  stłuczenia, 
5)   mieniu wskutek aktów terrorystycznych. 

4.  Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może obejmować 
odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 w zakresie wszystkich lub wybranych ryzyk 

5.  Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe w 
związku z obliczaniem, porównywaniem, rozróżnianiem, porządkowaniem lub przetwarzaniem danych, w tym 
związanych ze zmianą daty. 

 
Zawarcie umowy ubezpieczenia 

 
§ 11 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez Ubezpieczającego w 
Towarzystwie, bądź u osoby upoważnionej przez Towarzystwo do przyjmowania wniosków o ubezpieczenie i 
zawierania umów ubezpieczenia. 

 
§ 12 

1. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
 1) firmę, imię, nazwisko/nazwa i adres/siedziba Ubezpieczającego, 
 2) przedmiot/rodzaj i zakres ubezpieczenia, 
 3) określenie rodzaju ubezpieczanego mienia; z podaniem danych identyfikacyjnych na żądanie 
     Towarzystwa, 
 4) dokładne określenie miejsca ubezpieczenia, 
 5) okres ubezpieczenia, 
 6) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdego przedmiotu/rodzaju mienia i sposób jej ustalenia, 
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           7) system ubezpieczenia, 
 8) posiadane zabezpieczenia, 
 9) osobne sumy ubezpieczenia dla mienia przechowywanego w schowkach, w szczególności dla krajo-  
      wych i zagranicznych znaków pieniężnych, 
 10) sposób prowadzonej ewidencji księgowej przez Ubezpieczającego. 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o 
które Towarzystwo zapytywało we wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 

3. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 

4. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych określonych we wniosku, albo dla zawarcia umowy 
ubezpieczenia niezbędne są dodatkowe informacje, Ubezpieczający zobowiązany jest do uzupełnienia 
wniosku na wezwanie Towarzystwa. 

5.  Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na 
poszczególne pytania, pominięte okoliczności przyjmuje się za nieistotne. 

6.  Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia. 
7.  Suma ubezpieczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową znajduje się na polisie lub innym 

dokumencie ubezpieczenia. 
 

Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa 
§ 13 

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub na okres krótszy (ubezpieczenie 
krótkoterminowe). 

2. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, lub w terminie 7 dni, jeżeli 
jest przedsiębiorcą, licząc od dnia jej zawarcia, jednak wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. 

3. Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, 
w razie nieudzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu informacji przewidzianych 
przepisami prawa, dotyczących umowy ubezpieczenia, o które Ubezpieczający lub Ubezpieczony zwrócił się 
na piśmie. 

4. Towarzystwo może rozwiązać umowę ubezpieczenia:   

1) z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w razie: 

a) podania przez Ubezpieczającego nieprawdziwych okoliczności istotnych dla prawdopodobieństwa 
wystąpienia szkody lub jej rozmiaru, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku 
ubezpieczeniowym, lub niepoinformowania Towarzystwa przez Ubezpieczającego o zaistnieniu 
takich okoliczności w czasie trwania umowy ubezpieczenia, 

b) zawinionego spowodowania zdarzenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczającego, 

c) uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia lub usiłowania wyłudzenia odszkodowania przez 
Ubezpieczającego, jeżeli Towarzystwo złożyło w tej sprawie zawiadomienie do organów ścigania, 

d) niewykonania przez Ubezpieczającego obowiązków określonych w § 16 ust. 7 pkt 2,3,4,6 OWU, 

2) ze skutkiem natychmiastowym – jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w 
terminie.   

5. W razie opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki 
powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa, jeżeli po upływie terminu Towarzystwo wezwało 
Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

6. Każda ze stron może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od 
zgłoszenia przez drugą stronę żądania zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, 
która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku. 

7. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Towarzystwa. 

8. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 7, nie zostały przeniesione na nabywcę tego przedmiotu, stosunek 
ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.  
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9. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki za ubezpieczenie 
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

10. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jednak 
nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

11. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia 
składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 

12.  Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 
1) z upływem okresu ubezpieczenia, 
2) z wyczerpaniem się sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, 
3) z dniem odstąpienia od umowy lub z upływem okresu jej wypowiedzenia, 
4) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, o ile nie umówiono się inaczej. 

13. Umowa ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu  z chwilą ustania członkostwa w Towarzystwie.  
 
 

Składka za ubezpieczenie  
§ 14 

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy Taryfę Stawek za 
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, 4, 
uwzględniając: wysokość sumy ubezpieczenia, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, 
rodzaj ubezpieczanego mienia, rodzaj stosowanych środków zabezpieczenia oraz przeprowadzoną ocenę 
ryzyka. 

2. Kryteria określone w ust. 1 mogą także powodować zwyżkę lub zniżkę składki. 
3. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa zdarzenia, 

Towarzystwo zwiększa składkę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6, od momentu, gdy zaszła ta okoliczność, nie 
wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 

4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych 
niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wysokość składki ustalana jest indywidualnie w uzgodnieniu 
z Ubezpieczającym. 

5. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. 
6. Termin płatności kolejnych rat i ich wysokość muszą być oznaczone w polisie lub innym dokumencie 

ubezpieczenia. 
7. Dniem zapłaty składki jest dzień: 

1)  uznania rachunku bankowego Towarzystwa pełną kwotą należnej składki lub dzień wpłacenia pełnej  
kwoty należnej składki w kasie Towarzystwa, 

2)  dzień wpłacenia pełnej kwoty należnej składki pośrednikowi ubezpieczeniowemu odpowiednio 
umocowanemu przez Towarzystwo, 

3)  postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do raty składki. 
8. W ubezpieczeniach krótkoterminowych składka płatna jest jednorazowo. 
9. Składka za zawarcie umowy uzupełniającej obliczana jest metodą „pro rata temporis” (metodą  

uwzględniającą ilość dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej). 
10. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa 

ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. 

11. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 10 następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego po przedłożeniu  
dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia oraz oryginału dokumentu ubezpieczenia. 

12. Zwrot składki nie przysługuje, gdy: 
1) została wyczerpana suma ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowań, 
2) nastąpiła wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą.  

13. Wysokość składki ubezpieczeniowej podlegającej zwrotowi wynosi 1/365 kwoty składki rocznej za każdy 
dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a podstawę jej naliczenia stanowi niewykorzystana suma 
ubezpieczenia. 

14. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji. 
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Obowiązki Towarzystwa 
§ 15 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaistnieniu szkody od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Towarzystwo  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia obowiązane jest do poinformowania 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jakie dokumenty należy złożyć celem ustalenia odpowiedzialności, 
odszkodowania lub świadczenia.  

2. Towarzystwo, na żądanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, obowiązane jest udzielić mu informacji o 
postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i 
obowiązków. 

 
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 

§ 16 
1. Na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek:  

1)  podania do wiadomości Towarzystwa wszystkich znanych sobie okoliczności, o które Towarzystwo 
zapytywało we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz 
zawiadomienia o zmianach tych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości, 

2)  informowania Towarzystwa o zmianach adresu, w przeciwnym razie pisma Towarzystwa wysyłane pod 
ostatni znany adres wywołują skutki prawne od chwili, w której by doszły, gdyby Ubezpieczający nie 
zmienił adresu. 

2. W przypadku, gdy Ubezpieczający zajmujący się działalnością handlową nie prowadzi pełnej księgowości, 
zobowiązany jest do zaprowadzenia dla celów ubezpieczeniowych, rejestru dziennych sprzedaży oraz 
zakupów. Rejestr taki prowadzony ma być w zeszytach na ostemplowanych i podpisanych przez 
Towarzystwo stronach. 

3. Wartości pieniężne powinny być przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14 
października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz.U. Nr 129/98 poz. 858 z późn. zm). 

4. Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia przepisów 
bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie powstaniu lub zwiększeniu szkody, a także ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa budowlanego, ochrony 
przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego 
nad tymi urządzeniami. 

5. Jeżeli Ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, Towarzystwo jest wolne od 
odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. 

6. Jeżeli Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego, wówczas obowiązany jest 
poinformować o treści zawartej umowy Ubezpieczonego. 

7. W przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność Towarzystwa, Ubezpieczający  
zobowiązany jest do:  

1) niezwłocznego zawiadomienia Towarzystwa o wystąpieniu szkody, jednak najpóźniej w terminie 3 
dni od dnia wystąpienia szkody lub uzyskania informacji o jej powstaniu, 

2) nie zmieniania, bez zgody Towarzystwa, stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem, do czasu 
przybycia przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest konieczna w celu zabezpieczenia 
mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody; Towarzystwo nie może 
powoływać się na niniejsze postanowienie, jeżeli przedstawiciel Towarzystwa nie rozpoczął 
czynności likwidacyjnych w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 

3) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 

4) zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych 
za szkodę, 

5) udzielenia Towarzystwu pomocy przy wykonywaniu czynności likwidacyjnych, w tym dostarczenia 
posiadanych dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej 
rozmiarów i wysokości odszkodowania, 

6) niezwłocznego zawiadomienia Policji o każdej szkodzie, powstałej w wyniku przestępstwa, 
7) sporządzenia na własny koszt rachunku strat na podstawie posiadanych materiałów dowodowych i 

dokumentów. 
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8. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust. 7 pkt. 1-2 
Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

9. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie następują, jeżeli Towarzystwo w terminie 
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego 
wiadomości.  

10. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w 
ust. 7 pkt. 3 - 6 Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

 
Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania 

§ 17 
1. Towarzystwo obowiązane jest wypłacić odszkodowanie, w terminie trzydziestu dni, licząc od daty 

otrzymania zawiadomienia o wypadku.  
2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 

Towarzystwa lub wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 
dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
Jednakże bezsporną część odszkodowania Towarzystwo wypłaca w terminie określonym w ust. 1. 

3. Odszkodowanie wypłaca się właścicielowi przedmiotu ubezpieczenia lub innej osobie upoważnionej na 
uzgodnionych z Ubezpieczającym lub inną osobą uprawnioną warunkach. 

 
§ 18 

1. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie rozmiaru szkody, w granicach sumy ubezpieczenia, 
stanowiącej górną granicę odpowiedzialności. 

2. Towarzystwo obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić Ubezpieczającemu lub 
Ubezpieczonemu uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez niego, a wynikłe z zastosowania 
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

3. Towarzystwo pokryje, w granicach sumy ubezpieczenia, jednak w wysokości nie przekraczającej 10% 
przyznanego odszkodowania, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wywołanej przez zdarzenie objęte 
ochroną ubezpieczeniową. 

4. Jeżeli koszty określone w ust. 2 i ust. 3 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, Towarzystwo 
pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do mienia 
nieubezpieczonego.  

5. Ubezpieczający może dokonać likwidacji szkody we własnym zakresie, poprzez przywrócenie „własnymi 
siłami” stanu mienia do stanu sprzed szkody, wyrażając przy tym zgodę na wyliczenie odszkodowania przez 
Towarzystwo, według średnich cen rynkowych. 

 
§ 19 

1.  Rozmiar szkody ustalany jest w następujący sposób: 
1) w budynkach i budowlach: 

a) przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej - koszt odbudowy lub remontu na podstawie 
kosztorysu przedłożonego przez poszkodowanego i zweryfikowanego przez Towarzystwo, 

b) przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej - wartość kosztów określonych w ppkt a z 
uwzględnieniem stopnia zużycia; nie uwzględnia się stopnia zużycia przy szkodach, których wartość 
nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia, 

c) przy ubezpieczeniu w wartości księgowej brutto - przy szkodzie całkowitej wysokość odszkodowania 
równa jest sumie ubezpieczenia, a przy szkodzie częściowej - procentowi sumy ubezpieczenia, 
odpowiadającemu udziałowi procentowemu uszkodzonego elementu w wartości całego budynku lub 
budowli; przy szkodach, których wartość nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia likwidacja szkody 
następuje według przedstawionego przez Ubezpieczającego i zatwierdzonego przez Towarzystwo 
kosztorysu,   

d) przy ubezpieczeniu w wartości księgowej netto - przy szkodzie całkowitej wartość odszkodowania 
równa jest sumie ubezpieczenia, a przy szkodzie częściowej - procentowi sumy ubezpieczenia, 
odpowiadającemu udziałowi procentowemu uszkodzonego elementu w wartości całego budynku lub 
budowli. 
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 2) w mieniu określonym w § 3 ust. 2 pkt 4:  

a) przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej - koszt naprawy lub cena nabycia nowego środka 
trwałego tego samego rodzaju, typu i o takich samych parametrach technicznych, powiększony o 
koszt montażu, 

b) przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej - koszt naprawy lub cena nabycia określone w ppkt a, 
pomniejszony o stopień zużycia, 

c) przy ubezpieczeniu w wartości księgowej brutto - przy szkodzie całkowitej wysokość odszkodowania 
równa jest sumie ubezpieczenia, a przy szkodzie częściowej - procentowi sumy ubezpieczenia, 
odpowiadającemu udziałowi procentowemu uszkodzonego elementu w wartości środka trwałego, 

d) przy ubezpieczeniu w wartości księgowej netto - przy szkodzie całkowitej wartość odszkodowania 
równa jest sumie ubezpieczenia, a przy szkodzie częściowej - procentowi sumy ubezpieczenia, 
odpowiadającemu udziałowi procentowemu uszkodzonego elementu w wartości środka trwałego. 

3)  w budynkach i budowlach w trakcie budowy - na podstawie kosztorysu, o którym mowa w pkt 1  ppkt a, 
określając koszt odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego budynku lub budowli, do stanu sprzed szkody. 

4)  w budynkach i budowlach w stadium przebudowy, remontu i modernizacji - na podstawie kosztorysu, o 
którym mowa w pkt 1 ppkt a, określając koszt odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego budynku lub 
budowli, do stanu sprzed szkody, z uwzględnieniem stopnia zużycia; zwiększonego o wartość dotychczas 
wykonanych prac związanych z przebudową, remontem lub modernizacją, a wynikającą z analogicznego 
kosztorysu, dotyczącego tych prac. 

5)  w nakładach inwestycyjnych - określając koszt odbudowy lub remontu ustalony na podstawie kosztorysu 
przedłożonego przez poszkodowanego i zweryfikowanego przez Towarzystwo. 

6)  środkach obrotowych oraz przedmiotach i środkach nietrwałych na podstawie ceny nabycia lub kosztów  
wytworzenia. 

7)  w wartościach pieniężnych: 
a) przy ubezpieczeniu znaków pieniężnych - na podstawie wartości nominalnej; w odniesieniu do 

zagranicznych znaków pieniężnych po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu NBP 
z dnia powstania szkody, 

b) przy ubezpieczeniu dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę, elektronicznych 
instrumentów płatniczych, biletów na środki publicznego transportu zbiorowego, kart 
telefonicznych, złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł oraz platyny i 
innych metali z grupy platynowców - na podstawie ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.  

8)  w mieniu przyjętym od osób trzecich w celu wykonania usługi - na podstawie wartości przedmiotu 
określonej w dowodzie przyjęcia, powiększonej o udokumentowaną wartość kosztów poniesionych przez 
Ubezpieczającego. Wartość ta nie może być większa, niż aktualna wartość rynkowa przedmiotu 
ubezpieczenia, uwzględniająca okres jego użytkowania, 

9)  w mieniu przyjętym od osób trzecich do sprzedaży komisowej - na podstawie wartości przedmiotu 
określonej w dowodzie przyjęcia pomniejszonej o prowizję komisową. Wartość ta nie może być większa, 
niż aktualna wartość rynkowa przedmiotu ubezpieczenia, uwzględniająca okres jego użytkowania, 

10)  w mieniu prywatnym pracowników Ubezpieczającego – na podstawie aktualnych cen rynkowych z 
danego terenu. 

2. Wszystkie powyższe szkody ustala się przyjmując za podstawę: 
1) rachunek strat sporządzony przez Ubezpieczającego i zweryfikowany przez Towarzystwo, 
2) stan faktyczny mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, stwierdzony przez przedstawiciela 

Towarzystwa na miejscu szkody przy współudziale Ubezpieczającego lub osób przez niego wskazanych, 
3) koszty i ceny obowiązujące w dniu powstania szkody. 

3. Przy ustalaniu wysokości szkody uwzględnia się podatek VAT, o ile tak stanowi umowa ubezpieczenia. 
 
 

§ 20 
1. Ustaloną wysokość szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego 

użytku, sprzedaży, przeróbki lub naprawy. 
2. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość przejęcia rzeczy za które zostało wypłacone odszkodowanie. 
3. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia zawartej w systemie na sumy stałe lub w 

systemie solidarnie na sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, wysokość 
ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w taki sposób, w jakim suma ubezpieczenia 
przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie). 

4. Jeżeli przy sumie ubezpieczenia określonej według wartości odtworzeniowej niedoubezpieczenie przedmiotu 
ubezpieczenia nie przekroczy 20% wartości tego przedmiotu, wówczas postanowień ust. 3 nie stosuje się. 
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5. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia jest wyższa od wartości przedmiotu 
ubezpieczenia w dniu szkody, wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o faktyczną wartość przedmiotu 
ubezpieczenia (tzw. nadubezpieczenie). 

6. Jeżeli w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie zadziałają zabezpieczenia, za które udzielono 
zniżki w składce, odszkodowanie zmniejsza się o taki procent, o jaki została zmniejszona składka. 

 
Roszczenia regresowe 

§ 21 
1. Z dniem wypłaty odszkodowania, na Towarzystwo przechodzi prawo dochodzenia roszczeń od osoby trzeciej 
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Towarzystwo pokryło część 
szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części, pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń. 
2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
3. Jeżeli Ubezpieczający zrzekł się bez zgody Towarzystwa roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za 
szkodę lub je ograniczył, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć. 
4. Jeżeli zrzeczenie lub ograniczenie roszczenia miało miejsce po wypłaceniu odszkodowania, Towarzystwo 
może zażądać zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 
 

Rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń 

§ 22 
Towarzystwo przed zawarciem umowy ubezpieczenia udziela Ubezpieczającemu informacji dotyczących 
sposobu i trybu rozpatrywania odwołań, skarg i zażaleń zgłaszanych przez Ubezpieczającego lub uprawnionego z 
umowy ubezpieczenia, a także organu właściwego do ich rozpoznania. 

 

§ 23 
1. Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnosić odwołania, skargi i zażalenia związane z 
działalnością Towarzystwa: 

1) w sprawach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia – do dyrektora biura regionalnego 
Towarzystwa, w którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia, 

2) w pozostałych sprawach – do Zarządu Towarzystwa – za pośrednictwem biura regionalnego, w 
którym została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia.  

2. Odwołanie, skarga lub zażalenie dotyczące zakresu odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania 
powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stanowiska Towarzystwa w sprawie.   

3. Odwołania, skargi i zażalenia powinny być wnoszone na piśmie. 
 

§ 24 
1. Towarzystwo rozpatruje odwołanie, skargę lub zażalenie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. 
2. W razie zaistnienia istotnych przyczyn uniemożliwiających zachowanie terminu określonego w ust. 1, 

Towarzystwo zawiadamia o tym osobę wnoszącą odwołanie, skargę lub zażalenie podając przyczyny 
opóźnienia w ciągu 7 dni od stwierdzenia tych przyczyn. 

 
§ 25 

1. Jeżeli z treści odwołania, skargi lub zażalenia nie można ustalić jego przedmiotu, Towarzystwo zwraca się do 
osoby wnoszącej odwołanie, skargę lub zażalenie o wyjaśnienie lub uzupełnienie jego treści w terminie 7 dni 
od otrzymania pisma Towarzystwa w tej sprawie z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie odwołania, skargi lub zażalenia bez rozpoznania. 

2. W razie usunięcia braków zgodnie z ust. 1, termin do rozpatrzenia odwołania, skargi lub zażalenia liczy się 
od dnia usunięcia braków. 

§ 26 

Spory jakie mogą wyniknąć z umowy ubezpieczenia podlegają rozpoznaniu przed sądem właściwym dla siedziby 
pozwanego albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.   
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Postanowienia końcowe 
§ 27 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz postanowienia statutu Towarzystwa. 
 

*** 
Podstawę obowiązywania niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia stanowi Uchwała nr 226/07 Zarządu  
TUW „TUW” z dnia 2 sierpnia 2007r. oraz Zarządzenie Prezesa TUW „TUW” nr 54/07 z dnia 2 sierpnia 2007r. 
 
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007r.  
 

 
 

 
 
 

UBEZPIECZENIA DODATKOWE 
 

KLAUZULA 
ROZSZERZAJACA POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD 
OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH O UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD 

SZKÓD WYWOŁANYCH DZIAŁANIEM PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód wywołanych działaniem prądu elektrycznego jest 
ubezpieczeniem dodatkowym (uzupełniającym) do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Klauzuli, stosuje się przepisy ogólnych warunków 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 
§ 2 

1.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są zainstalowane na stanowisku pracy czynne urządzenia napędowe, 
przetwarzające energię elektryczną w mechaniczną, zasilane prądem stałym lub zmiennym i transformatory, 
zainstalowane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi, przewidzianymi dla danego 
urządzenia przepisami i normami. 

2.  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być w szczególności: maszyny elektryczne (silniki, generatory, 
transformatory) oraz aparaty elektryczne, do których stosuje się przepisy techniczne określające eksploatację 
urządzeń elektrycznych. 

3.  Za szkodę w przedmiocie ubezpieczenia przyjmuje się uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu w całości lub 
części, uniemożliwiające jego prawidłowe działanie. 

4.  Towarzystwo odpowiada za szkody powstałe wskutek: 
1) niewłaściwego działania prądu elektrycznego, 
2) wyładowań atmosferycznych. 

5. Za szkodę spowodowaną przez: 
1) niewłaściwe działanie prądu elektrycznego – przyjmuje się szkody powstałe w wyniku gwałtownych zmian 

napięcia panującego w sieci elektrycznej zainstalowanej u Ubezpieczającego, przekraczające dopuszczalne 
wartości przyjęte dla danego urządzenia, do całkowitego zaniku napięcia włącznie oraz dla urządzeń 
zasilanych prądem wielofazowym, zanik co najmniej jednej fazy, 

2) wyładowania atmosferyczne – przyjmuje się szkody spowodowane przez działanie energii elektrycznej nie 
wytworzonej przez człowieka, w każdej postaci znanej nauce. 
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 3 
Towarzystwo nie odpowiada za szkody określone w § 10 ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1, a ponadto za szkody: 

1) mechaniczne - pęknięcie łożysk, uszkodzenie wirnika, pęknięcie korpusu silnika itp., 
2) powstałe w okresie gwarancyjnym, jeżeli istnieje odpowiedzialność gwaranta, 
3) powstałe w czasie naprawy i prób dokonywanych na urządzeniach, 
4)  powstałe w licznikach, miernikach, stycznikach, przekaźnikach termicznych, odgromnikach, żarówkach, 
5)  powstałe w przedmiotach objętych ochroną ubezpieczeniową, w których - w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym zaistnienie szkody - nie przeprowadzono okresowych badań eksploatacyjnych, 
uregulowanych odpowiednimi przepisami i normami branżowymi, 

6)  powstałe wskutek wad i usterek znanych Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
7)   powstałe w wyniku naturalnego zużycia maszyn lub aparatów elektrycznych, 
8)  powstałe w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych.  

 
SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 4 
Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, kierując się przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w 
okresie ubezpieczenia. 
 

SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE 
§ 5 

Składkę za ubezpieczenie ustala się na podstawie: 
1)  mocy znamionowej urządzeń objętych ubezpieczeniem,  
2)  ceny za jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, ustalonej przez 
     właściwy terytorialnie Rejonowy Zakład Energetyczny, 
3)  rodzaju działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego. 

 
USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA, 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA 
 

§ 6 
1. Wysokość szkody ustala się w oparciu o: 

1) cenę nabycia nowej maszyny lub aparatu tego samego rodzaju i typu przy uwzględnieniu stopnia zużycia, 
2) udokumentowane rachunkiem koszty naprawy, potwierdzone przez wykonawcę, 
3) kalkulacje kosztów, jeżeli naprawa została wykonana przez samego Ubezpieczającego, po ich         

zatwierdzeniu przez Towarzystwo. 
2.  Przez koszty naprawy rozumie się również transport przedmiotu ubezpieczenia wraz z jego demontażem i 

montażem. 
3.  Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się wartości części zamiennych (np. łożyska, osłona silnika, 

tabliczka zaciskowa, przewietrzniki, szczotki itp.). 
4.  Od ustalonego odszkodowania odejmuje się kwotę franszyzy redukcyjnej w wysokości: 

1) 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej, niż 500 zł., 
lub 

2) 5% ustalonego odszkodowania z zastrzeżeniem, że Towarzystwo nie odpowiada za szkody w 
urządzeniach elektrycznych o mocy do 10 kW.  
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KLAUZULA 
ROZSZERZAJACA POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH O 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Ubezpieczenie mienia od dewastacji jest ubezpieczeniem dodatkowym (uzupełniającym) do ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Klauzuli, stosuje się przepisy ogólnych warunków 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 2 
1.  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie określone w § 3 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ogólnych warunków 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2.  Za szkodę przyjmuje się świadome uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, bez 

zamiaru przywłaszczenia, dokonane przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz lub na zewnątrz 
ubezpieczonego obiektu lub lokalu z ubezpieczanym mieniem. 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 3 
Towarzystwo nie odpowiada za szkody określone w § 10 ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, a ponadto za szkody powstałe wskutek: 

1)  stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych, chyba, że stanowią mienie w rozumieniu  
     § 3 ust. 2 pkt 5 ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
2)  graffiti, 
3)  naklejania lub umieszczania w inny sposób na ubezpieczonym mieniu różnego rodzaju plakatów, ogłoszeń 

albo tablic.  
SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 4 
Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, kierując się przewidywaną wysokością maksymalnej szkody w 
okresie ubezpieczenia. 
 

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA, 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

§ 5 
Wysokość szkody ustala się w oparciu o: 

1) cenę nabycia mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych parametrach co zniszczone mienie, przy 
uwzględnieniu stopnia zużycia - przy szkodach całkowitych, 

2) udokumentowane koszty naprawy lub oczyszczenia, potwierdzone przez wykonawcę - przy szkodach 
częściowych,  

3) kalkulację kosztów dokonaną przez Ubezpieczającego, po jej zatwierdzeniu przez Towarzystwo - jeżeli 
naprawa lub oczyszczenie przedmiotu ubezpieczenia zostały wykonane przez samego Ubezpieczającego. 

 
KLAUZULA 

ROZSZERZAJACA POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD 
OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH O 

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI OD TRZĘSIENIA ZIEMI 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Ubezpieczenie budynków i budowli od trzęsienia ziemi jest ubezpieczeniem dodatkowym (uzupełniającym)   
do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Klauzuli stosuje się przepisy ogólnych warunków  
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 2 
1.  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2.  Za szkody wywołane trzęsieniem ziemi przyjmuje się szkody będące bezpośrednim następstwem naturalnego, 

krótkiego i gwałtownego wstrząsu lub serii wstrząsów, powstałych pod powierzchnią Ziemi i rozchodzącego 
się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka - epicentrum, znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są 
najsilniejsze. 

 
SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 3 
1. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający. 
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia. 
 
 

KLAUZULA 
ROZSZERZAJACA POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH O 
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH OSZKLEŃ OD STŁUCZENIA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Ubezpieczenie szyb i innych oszkleń od stłuczenia jest ubezpieczeniem dodatkowym (uzupełniającym) do 
       ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Klauzuli, stosuje się przepisy ogólnych warunków 
        ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 2 
1. Umową ubezpieczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne oszklenia znajdujące się w posiadaniu 
Ubezpieczającego, stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, w których 
znajduje się ubezpieczone mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2. Ubezpieczenie jest możliwe pod warunkiem, że szyby jak również wszystkie pozostałe oszklenia stanowiące 
wyposażenie są zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscu określonym w 
umowie ubezpieczenia. 
3. Ubezpieczający może zgłosić do ubezpieczenia wszystkie szyby i oszklenia lub tylko część, wyraźnie 
zaznaczając to we wniosku o ubezpieczenie. Przy ubezpieczeniu części szyb i oszkleń należy dokładnie określić 
parametry umożliwiające ich identyfikację. 
4. Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są szkody powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia 
ubezpieczonego przedmiotu. 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 3 
Towarzystwo nie odpowiada za szkody określone w § 10 ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1, a ponadto za szkody: 

1) powstałe podczas przewozu, montażu i demontażu ubezpieczonych przedmiotów w czasie prac 
konserwacyjnych i naprawczych oraz robót remontowych prowadzonych w obrębie ubezpieczonego 
obiektu, 

2) będące następstwem niewłaściwego działania urządzeń neonowych, 
3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy, lub odpryśnięcia 

kawałków powierzchni ubezpieczonego przedmiotu, 
4) powstałe w oszkleniu nie stanowiącym wyposażenia budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 

użytkowych, 
5) nie przekraczające 100 złotych. 
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SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 4 
1.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nabycia ubezpieczonych przedmiotów, łącznie z kosztami 

ich zamontowania lub zainstalowania. Jeśli zgłoszony do ubezpieczenia przedmiot posiada napisy, znaki 
reklamowe lub informacyjne, koszt ich odtworzenia powinien być uwzględniony w sumie ubezpieczenia. 

2.  Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający oddzielnie dla: 
1) oszkleń w budynkach i lokalach handlowych, usługowych lub produkcyjnych, 
2) oszkleń reklamowych i szyldów znajdujących się na zewnątrz budynku lub lokalu, 
3) rurek neonowych. 

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 

§ 5 
1.  Wysokość szkody w poszczególnych przedmiotach ustala się według wartości przedmiotu tego samego 

rodzaju, gatunku, grubości, wymiarów itp., nie większej jednak niż suma ubezpieczenia odpowiednia dla danej 
kategorii mienia. 

2.  W ramach sumy ubezpieczenia wysokość szkody zwiększa się o niezbędne koszty: 
1) demontażu i montażu, 
2) transportu, 
3) wykonania napisów lub znaków reklamowych lub informacyjnych, o ile koszty te zostały 
     uwzględnione w sumie ubezpieczenia, 
4) ustawienia i rozebrania rusztowań niezbędnych do naprawy bądź wymiany zniszczonego lub 
      uszkodzonego przedmiotu. 

 
 

KLAUZULA 
ROZSZERZAJACA POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH O 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Ubezpieczenie mienia od aktów terrorystycznych jest ubezpieczeniem dodatkowym (uzupełniającym) do 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Klauzuli stosuje się przepisy ogólnych warunków 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 
§ 2  

1.  Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2.  Za szkody wywołane aktami terrorystycznymi przyjmuje się szkody będące pośrednim lub bezpośrednim 

następstwem działań przeprowadzonych grupowo lub indywidualnie przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób 
działających samodzielnie, ewentualnie w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją, organizacjami, 
rządem lub rządami, podjętych z celów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych, religijnych, etnicznych 
z zamiarem zastraszenia całości lub części społeczeństwa lub z zamiarem wpływu na jakikolwiek rząd. 

 
SUMA UBEZPIECZENIA 

§ 3  
1. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający. 
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia. 
 
 




