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Postanowienia wstêpne

§1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budowy/Monta¿u od
Wszystkich Ryzyk zwane dalej OWU, maj¹ zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwem Ubez-
pieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami
fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osobami praw-
nymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi niebêd¹cymi oso-
bami prawnymi.

2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubez-
pieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.

3. Osoba, na rachunek, której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.

§2

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znacze-
nia:
1) bezpoœrednie uderzenie pioruna - gwa³towne wy³adowanie elek-

tryczne w atmosferze dzia³aj¹ce bezpoœrednio na przedmiot objê-
ty ochron¹ ubezpieczeniow¹;

2) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia war-
toœæ (kwotowa lub procentowa) o jak¹ pomniejsza siê wysokoœæ
odszkodowania;

3) kradzie¿ z w³amaniem - dokonanie lub usi³owanie dokonania
zaboru w celu przyw³aszczenia mienia z nale¿ycie zabezpieczonego
lokalu lub pomieszczenia albo - w odniesieniu do maszyn budowla-
nych i materia³ów budowlanych - nale¿ycie zabezpieczonego terenu
budowy zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 32:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami;
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobio-

nym, dopasowanym lub innym narzêdziem;
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginal-

nym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku;

d) przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniê-
ciem, jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego
ukrycia;

4) kontrakt - umowa o roboty budowlane i monta¿owe zawarta po-
miêdzy zamawiaj¹cym (inwestorem) a wykonawc¹ robót;

5) maszyny budowlane - maszyny, które posiadaj¹ w³asny napêd
i s¹ obs³ugiwane przez operatora;

6) mienie pracownicze - mienie osobistego u¿ytku lub s³u¿¹ce wyko-
nywaniu czynnoœci zawodowych pracowników podmiotów objê-
tych ochron¹ ubezpieczeniow¹ (np. odzie¿, obuwie, rowery, przed-
mioty i w³asne narzêdzia niezbêdne do wykonywania pracy),
z wy³¹czeniem wartoœci pieniê¿nych, bi¿uterii, telefonów komórko-
wych oraz dokumentów;

7) obiekt budowlany - budynek lub budowla stanowi¹ca ca³oœæ tech-
niczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, b¹dŸ okreœlony
etap budowy;

8) obiekt monta¿owy - linie technologiczne, maszyny i urz¹dzenia,
kompletne urz¹dzenia zak³adów produkcyjnych, konstrukcje stalowe;

9) osoba trzecia - ka¿dy podmiot inny ni¿ ubezpieczony, któremu
Ubezpieczony mo¿e wyrz¹dziæ szkodê, w zwi¹zku z prowadze-
niem robót budowlano-monta¿owych;

10)pozosta³oœci po szkodzie:
a) uszkodzone lub zniszczone elementy ubezpieczanych obiektów;
b) czêœci nie uszkodzone, które nale¿y rozebraæ lub usun¹æ przed

rozpoczêciem naprawy uszkodzonych elementów;
c) obce materia³y takie jak: woda, mu³, glina itp. pokrywaj¹ce lub

wype³niaj¹ce elementy ubezpieczanych obiektów, niezale¿nie
od tego czy zosta³y przyniesione z zewn¹trz, czy te¿ pochodzi³y
z terenu budowy;

11)po¿ar - ogieñ, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ bez
paleniska i rozprzestrzeni³ siê samorzutnie;

12) rabunek (rozbój) - zabór mienia w celu jego przyw³aszczenia
z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groŸby jej natychmiasto-
wego u¿ycia w stosunku do Ubezpieczaj¹cego lub osób przez niego
zatrudnionych a tak¿e, gdy sprawca przy zastosowaniu przemocy
fizycznej lub groŸby zmusi³ osobê posiadaj¹c¹ klucze do otworze-
nia drzwi lokalu lub innego pomieszczenia objêtego ubezpiecze-
niem albo sam je otworzy³ kluczami zrabowanymi;

13) roboty budowlane / monta¿owe - roboty polegaj¹ce na wyko-
naniu obiektu budowlanego lub obiektu monta¿owego, a tak¿e
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego lub monta¿owego, okreœlone
w kontrakcie;

14) rozruch próbny - ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio po
zakoñczeniu budowy lub monta¿u maszyny, urz¹dzenia lub instala-
cji, prowadz¹cy do i koñcz¹cy siê jej pe³nym uruchomieniem obej-
muj¹cy rozruch mechaniczny i technologiczny;

15) sprzêt, wyposa¿enie, zaplecze budowy - wszystkie narzêdzia wy-
korzystywane przy realizacji obiektu, sprzêt przeciwpo¿arowy, prze-
noœniki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczasowe takie
jak pomieszczenia magazynowe, socjalne, warsztatowe, ruszto-
wania, ogrodzenia, instalacja energetyczna i wodna itp.;

16) sta³y dozór - dozór pe³niony w formie bezpoœredniej ochrony fizycz-
nej nieprzerwanie w godzinach zamkniêcia obiektu przez osoby do
tego uprawnione tj. osoby zatrudnione przez koncesjonowane
przedsiêbiorstwo ochrony osób i mienia (na podstawie umowy
o dozór) lub co najmniej jedn¹ osobê doros³¹ spoœród personelu
podmiotów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, która posiada okre-
œlony zakres obowi¹zków z wyszczególnieniem zadañ dotycz¹cych
sposobu zachowania i czynnoœci w przypadku próby w³amania;

17)system pierwszego ryzyka - sposób ustalenia sumy ubezpiecze-
nia polegaj¹cy na zadeklarowaniu limitu kwotowego oszacowanego
na podstawie prawdopodobnej, maksymalnej straty, jaka mo¿e wy-
st¹piæ w okresie ubezpieczenia w wyniku jednego zdarzenia; suma
ubezpieczenia ustalona w systemie pierwszego ryzyka ulega po-
mniejszaniu o kolejne wyp³aty odszkodowañ;

18)szkoda osobowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodze-
nia cia³a lub rozstroju zdrowia;

19)szkoda rzeczowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utra-
cie mienia;

20) teren budowy - teren, na którym prowadzone s¹ roboty budowlano-
monta¿owe wraz z powierzchni¹ zajmowan¹ przez zaplecze budowy;

21) terroryzm - akt u¿ycia si³y, przemocy lub groŸby przez osobê lub
grupê osób, dzia³aj¹c¹ samodzielnie, w imieniu lub w porozumie-
niu z jak¹kolwiek organizacj¹ lub rz¹dem z przyczyn politycznych,
religijnych, ideologicznych, czy etnicznych, a tak¿e w celu wp³yniê-
cia na rz¹d lub wywo³ania strachu w spo³eczeñstwie lub jego czêœci;

22) testy - ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio po rozruchu
próbnym - uruchomieniu maszyny, urz¹dzenia lub instalacji - pole-
gaj¹cy na doprowadzeniu jej do normalnej pracy oraz sprawdze-
niu mo¿liwoœci technicznych i procesowych (weryfikacja gwarancji);

23)upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe l¹do-
wanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu
lataj¹cego, a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego ³adunku
na ubezpieczone mienie;

24)Ubezpieczaj¹cy - ka¿dy uczestnik procesu budowlanego lub mon-
ta¿owego, który zawiera umowê ubezpieczenia z UNIQA TU S.A.
i zobowi¹zany jest do op³acenia sk³adki;

25) Ubezpieczony - uczestnik procesu budowlanego lub monta¿owego
objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹, na rachunek którego zosta³a za-
warta umowa ubezpieczenia;

26)wartoœæ rzeczywista mienia - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom
przywrócenia mienia do stanu jak w dniu poprzedzaj¹cym po-
wstanie szkody, tzn. przy uwzglêdnieniu faktycznego stopnia zu¿ycia;

27) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednocze-
snym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy, wywo³ana
ich d¹¿noœci¹ do rozprzestrzeniania siê. Do wybuchu zalicza siê
równie¿ implozjê, polegaj¹c¹ na uszkodzeniu ciœnieniem zewnêtrz-
nym zbiornika lub aparatu pró¿niowego;
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28) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce szkodê, po-
wsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u zawar-
tej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody bêd¹ce nastêpstwem
tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej przyczyny, nie-
zale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê za jeden wypadek
ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹-
pienia pierwszego zdarzenia.

§3

1. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zwi¹zku
z wykonywaniem robót budowlanych/monta¿owych na zasadach
i w zakresie przewidzianym w niniejszych OWU.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na zasadach okreœlonych w Rozdziale I
OWU mo¿e byæ objête mienie zwi¹zane z wykonywaniem robót
budowlanych/monta¿owych.

3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na zasadach okreœlonych w Rozdziale II
OWU mo¿e byæ objêta odpowiedzialnoœæ cywilna deliktowa wo-
bec osób trzecich w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanych/
monta¿owych.

§4

1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany poinformowaæ Ubezpieczonych
o prawach i obowi¹zkach wynikaj¹cych z zawartej umowy ubezpie-
czenia dorêczaj¹c im treœæ niniejszych OWU.

2. Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ by ubezpieczyciel udzieli³ mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubez-
pieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpie-
czonego.

Postanowienia szczególne

Rozdzia³ I Ubezpieczenie mienia

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§5

1. Przedmiot ubezpieczenia mog¹ stanowiæ nastêpuj¹ce pozycje grup
mienia:
1) obiekt budowlany;
2) obiekt monta¿owy;
3) sprzêt, wyposa¿enie, zaplecze budowy;
4) maszyny budowlane;
5) mienie pracownicze.

2. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ równie¿ inne rodzaje mienia
lub koszty wyszczególnione w klauzulach dodatkowych.

3. Mienie wymienione w ust.1 pkt 3-5 oraz ust. 2 mo¿e zostaæ objête
ochron¹ ubezpieczeniow¹ tylko razem z mieniem wymienionym
w ust. 1 pkt 1 lub 2.

§6

Przedmiot ubezpieczenia wymieniony w §5 objêty jest ubezpieczeniem
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - na terenie budowy oraz
w innym miejscu wskazanym przez Ubezpieczaj¹cego we wniosku ubez-
pieczeniowym i w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

§7

1. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za nag³e, nieprzewi-
dziane i niezale¿ne od woli Ubezpieczaj¹cego zdarzenie powodu-
j¹ce fizyczne zniszczenie, uszkodzenie albo utratê przedmiotu ubez-
pieczenia objêtego ochron¹ na podstawie postanowieñ niniejszych
OWU, wskutek jakiejkolwiek przyczyny innej ni¿ wy³¹czone w §8,
pod warunkiem, ¿e takie zdarzenie zasz³o w miejscu ubezpiecze-
nia okreœlonym zgodnie z §6 i w okresie ubezpieczenia wskazanym
w polisie.

2. Zakres ubezpieczenia mo¿e zostaæ zmodyfikowany w celu dosto-
sowania do specyfiki ubezpieczanego przedmiotu. Modyfikacji do-
konuje siê poprzez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia klau-
zul dodatkowych lub postanowieñ odmiennych od OWU.

3. W granicach sumy ubezpieczenia danej pozycji przedmiotu ubez-
pieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpiecza-

j¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpiecze-
niowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej roz-
miarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê bez-
skuteczne;

2) uprz¹tniêciem pozosta³oœci po szkodzie, ³¹cznie z kosztami roz-
biórki i demonta¿u czêœci zdatnych do dalszego u¿ytku do wy-
sokoœci 3% sumy ubezpieczenia okreœlonej dla poszczególnych
grup mienia, chyba, ¿e w umowie ubezpieczenia ustalono inny
limit.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 8

1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody bêd¹ce
bezpoœrednim lub poœrednim nastêpstwem:
1) dzia³añ wojennych, stanu wyj¹tkowego, strajku, rozruchów,

buntu, rewolucji, powstania, zamieszek spo³ecznych i wojsko-
wych, wojny domowej, sabota¿u, terroryzmu;

2) zajêcia lub konfiskaty mienia przez uprawnione do tego w³a-
dze, organy lub wierzycieli;

3) umyœlnego dzia³ania lub ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹-
cego/Ubezpieczonego lub osób dzia³aj¹cych z jego upowa¿-
nienia lub w jego imieniu;

4) reakcji j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, ska¿enia lub zanie-
czyszczenia odpadami przemys³owymi;

5) uszkodzenia, ograniczenia funkcjonalnoœci, dostêpnoœci lub dzia-
³ania jakiegokolwiek systemu komputerowego, oprogramowa-
nia, danych, noœników danych lub komponentów stanowi¹cych
czêœæ sprzêtu komputerowego, je¿eli zdarzenia opisane powy-
¿ej nast¹pi³y w skutek dzia³ania programu zawieraj¹cego ja-
kiekolwiek instrukcje lub kody logiczne dzia³aj¹ce w niszcz¹cy
sposób, w szczególnoœci obejmuj¹ce wirusy lub te¿ programy
okreœlane mianem „koni trojañskich, „robaków”, „bomb logicz-
nych” lub analogicznie dzia³aj¹cych;

6) czêœciowego lub ca³kowitego przerwania robót budowlano-
monta¿owych (nieuwzglêdnionego w harmonogramie prac),
z wyj¹tkiem sytuacji, gdy zosta³o ono spowodowane przez szko-
dê objêt¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie niniejszych
OWU, z zastrze¿eniem postanowieñ §31.

2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci równie¿ za:
1) wszelkiego rodzaju straty poœrednie: utratê zysku, kary umowne

i administracyjne, utratê rynku lub marki, odsetki i straty spo-
wodowane opóŸnieniem lub nienale¿ytym wykonaniem robót itp.;

2) szkody spowodowane b³êdami projektowymi;
3) w odniesieniu do obiektów budowlanych: szkody w elemen-

tach wadliwie wykonanych lub wykonanych z wadliwego ma-
teria³u, z zastrze¿eniem, ¿e wy³¹czenie to dotyczy tylko tych
elementów i nie dotyczy szkód powsta³ych z powy¿szych przy-
czyn w elementach wykonanych poprawnie i z nie wadliwego
materia³u;

4) w odniesieniu do obiektów monta¿owych: szkody spowodo-
wane b³êdami materia³owymi, odlewniczymi lub wadliwym wy-
konaniem z wyj¹tkiem b³êdów monta¿owych;

5) normalne zu¿ycie, korozjê, utlenienie, powstawanie osadów,
pogorszenie jakoœci spowodowane nieu¿ywaniem, ci¹g³ym dzia-
³aniem normalnych warunków atmosferycznych;

6) szkody powsta³e w wyniku kradzie¿y za wyj¹tkiem kradzie¿y
z w³amaniem lub rabunku okreœlonych w §2 pkt 3 i 12, za
które UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ;

7) szkody w sprzêcie, wyposa¿eniu i maszynach budowlanych/
monta¿owych spowodowane awari¹ elektryczn¹ lub mecha-
niczn¹, rozerwaniem, zepsuciem, zamarzniêciem czynnika ch³o-
dz¹cego lub innego p³ynu, wadliwym smarowaniem lub bra-
kiem oleju lub czynnika ch³odz¹cego, jednak¿e je¿eli w nastêp-
stwie takiej awarii uszkodzeniu lub zniszczeniu uleg³o inne ubez-
pieczone mienie, to takie szkody objête s¹ ochron¹;

8) szkody powsta³e na skutek eksplozji materia³ów wybuchowych,
pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materia³ów, je¿eli
by³y one przechowywane przez Ubezpieczaj¹cego w miejscach
do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z przepisami o prze-
chowywaniu takich materia³ów;

9) szkody w pojazdach podlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji,
powsta³e poza miejscem ubezpieczenia oraz szkody w taborze
p³ywaj¹cym i statkach powietrznych;
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10)niedobory ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji;
11)szkody wyrz¹dzone przez osobê zatrudnion¹ przez Ubezpie-

czaj¹cego, wykonuj¹c¹ roboty budowlane/monta¿owe, je¿eli
nie posiada³a ona uprawnieñ do wykonywania zawodu, wyma-
ganych odpowiednimi przepisami albo mia³a zakaz lub zawie-
szone prawo do ich wykonywania;

12) szkody wynikaj¹ce z utraty lub uszkodzenia akt rysunków, ra-
chunków, dokumentów, czeków i gotówki, znaczków, kart p³at-
niczych, papierów wartoœciowych, chyba, ¿e umówiono siê ina-
czej;

13) szkody w surowcach oraz materia³ach eksploatacyjnych pomoc-
niczych niezwi¹zanych bezpoœrednio z realizacj¹ robót budow-
lano-monta¿owych takich jak: paliwa, chemikalia, media ch³o-
dz¹ce, katalizatory, p³yny, granulaty, wype³nienia transforma-
torów itp.;

14) szkody w oprogramowaniu komputerowym i bazach danych;
15) szkody w opakowaniach takich jak pud³a, skrzynie, palety itp.;
16) szkody w mieniu pracowniczym o ³¹cznej wartoœci nieprzekra-

czaj¹cej 100 z³.

Suma ubezpieczenia

§9

1. Suma ubezpieczenia deklarowana jest przez Ubezpieczaj¹cego
odrêbnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wymie-
nionych w ust.3 i stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubezpieczenio-
wych powsta³ych w okresie ubezpieczenia w danej pozycji przed-
miotu ubezpieczenia.

2. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodowa-
nia stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.

3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia powinna odpowiadaæ:
1) dla obiektu budowlanego lub monta¿owego - pe³nej wartoœci

obiektu w momencie jego zakoñczenia, który obejmuje:
a) wartoœæ materia³ów, które zostan¹ wbudowane do obiektu;
b) wartoœæ maszyn, urz¹dzeñ i instalacji, które zostan¹ zamon-

towane w obiekcie;
c) koszty robocizny, pracy sprzêtu technologicznego i jego

transportu zwyk³ego (z wy³¹czeniem kosztów transportu eks-
presowego i lotniczego), które zostan¹ poniesione w zwi¹zku
z wykonywaniem robót budowlano-monta¿owych;

2) dla sprzêtu, wyposa¿enia i zaplecza budowy - wysokoœci przy-
puszczalnej maksymalnej szkody, jaka mo¿e powstaæ w ubez-
pieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia (system pierw-
szego ryzyka);

3) dla maszyn budowlanych - wartoœci odtworzeniowej, przez któr¹
rozumie siê cenê zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju
i wydajnoœci lub o najbardziej zbli¿onych parametrach tech-
nicznych ³¹cznie z kosztami transportu zwyk³ego (z wy³¹cze-
niem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego) oraz mon-
ta¿u;

4) dla mienia pracowniczego - iloczynowi liczby zatrudnionych
i zadeklarowanej œredniej wartoœci mienia przypadaj¹cej na
jednego pracownika.

4. Sumê ubezpieczenia ustala siê bez uwzglêdnienia, podlegaj¹cego
odliczeniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, naliczonego po-
datku od towaru i us³ug (VAT), chyba ¿e umówiono siê inaczej.

5. W przypadku zmiany wartoœci obiektu budowlanego lub monta¿o-
wego lub zakresu rzeczowego robót w okresie ubezpieczenia,
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zg³oszenia
tego faktu do UNIQA TU S.A. i zmiany sumy ubezpieczenia. Nowa
suma ubezpieczenia bêdzie obowi¹zywa³a od dnia nastêpnego
po zg³oszeniu jej przez Ubezpieczaj¹cego. Podwy¿szenie sumy
ubezpieczenia wi¹¿e siê z op³at¹ przez Ubezpieczaj¹cego dodat-
kowej sk³adki.

6. Zani¿enie sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartoœci
kontraktu lub nie zg³oszenie odpowiednich zmian wartoœci mienia
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wywo³uje skutki niedo-
ubezpieczenia mienia w razie powstania szkody (okreœlone w §11 ust. 2).

7. Suma ubezpieczenia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.

Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania

§10

1. W celu ustalenia wysokoœci szkody Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany
jest sporz¹dziæ na swój koszt rachunek strat, kosztorys naprawy,
remontu, odbudowy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia
i przed³o¿yæ w wyznaczonym terminie UNIQA TU S.A. celem wery-
fikacji.

2. Jako wysokoœæ szkody przyjmuje siê:
1) w przypadku szkody czêœciowej, je¿eli mienie nadaje siê do

naprawy lub remontu - koszty remontu lub napraw niezbêd-
nych w celu przywrócenia go do stanu, w jakim znajdowa³o siê
bezpoœrednio przed zaistnieniem szkody, z uwzglêdnieniem:
a) dla budynków i budowli - dotychczasowej technologii, kon-

strukcji i standardu wykoñczenia przy zastosowaniu takich
samych lub najbardziej zbli¿onych materia³ów, powiêkszo-
nych o koszty transportu zwyk³ego (z wy³¹czeniem trans-
portu ekspresowego i lotniczego);

b) dla maszyn, instalacji i urz¹dzeñ oraz sprzêtu, wyposa¿e-
nia, zaplecza budowy i maszyn budowlanych - dotychcza-
sowego typu i rodzaju oraz tych samych lub najbardziej
zbli¿onych parametrów, powiêkszonych o koszty transportu
zwyk³ego (z wy³¹czeniem kosztów transportu ekspresowego
i lotniczego) oraz monta¿u;

2) w przypadku szkody ca³kowitej - wartoœæ rzeczywist¹ mienia.

3. Je¿eli przedmiotem ubezpieczenia s¹ maszyny, urz¹dzenia i insta-
lacje wczeœniej eksploatowane lub mienie pracownicze wysokoœæ
szkody ustala siê zawsze jako wartoœæ rzeczywist¹ mienia.

4. Je¿eli koszty naprawienia szkody przekrocz¹ wartoœæ rzeczywist¹
mienia bezpoœrednio przed wyst¹pieniem szkody to wysokoœæ szko-
dy usta³a siê zgodnie z zasadami okreœlonymi w ust. 2 pkt 2 dla
szkód ca³kowitych.

5. UNIQA TU S.A. ponosi koszty napraw prowizorycznych, je¿eli sta-
nowi¹ one czêœæ napraw ostatecznych i nie zwiêksz¹ ca³kowitych
kosztów naprawy. Koszty jakichkolwiek zmian, uzupe³nieñ lub ulep-
szeñ nie podlegaj¹ odszkodowaniu.

6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzglêdnia siê jakichkolwiek
kosztów zwi¹zanych z wprowadzeniem lub koniecznoœci¹ realiza-
cji postanowieñ stosownych aktów prawnych lub rozporz¹dzenia
organów administracji pañstwowej lub samorz¹dowej dotycz¹cej
konstrukcji budynków i budowli, prac naprawczych lub remonto-
wych, które to koszty Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest ponieœæ do-
datkowo w porównaniu do pierwotnych kosztów realizacji prac
budowlanych i monta¿owych, w zwi¹zku ze zmianami jakichkol-
wiek przepisów.

7. Od wysokoœci szkody odlicza siê wartoœæ mienia dotkniêtego
szkod¹, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeñ nadaje siê
jeszcze do dalszego u¿ytku, sprzeda¿y, przeróbki lub odbudowy
(tzw. wartoœæ pozosta³oœci).

8. O ile nie umówiono siê inaczej wysokoœæ szkody ustala siê bez
uwzglêdnienia, podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, naliczonego podatku od towaru i us³ug (VAT).

§11

1. UNIQA TU S.A. dokona wyp³aty odszkodowania po weryfikacji
przed³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego niezbêdnych dokumentów
i rachunków potwierdzaj¹cych roszczenie odszkodowawcze, o któ-
rych mowa w §10 ust. 1 oraz §34 ust. 1 pkt 3, 9.

2. W przypadku niedoubezpieczenia tj. zani¿enia przez Ubezpiecza-
j¹cego sumy ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza siê w takim
stosunku, w jakim na dzieñ szkody pozostaje zadeklarowana suma
ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia, która powinna byæ zg³o-
szona (zgodnie z §9 ust. 3). Postanowienie to nie dotyczy mienia
ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

3. W granicach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa dodat-
kowo uzasadnione okolicznoœciami i udokumentowane koszty po-
niesione przez Ubezpieczaj¹cego w zwi¹zku ze zdarzeniem okre-
œlonym w §7 ust. 3.
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4. Je¿eli koszty okreœlone w ust. 3 dotycz¹ mienia ubezpieczonego
i nieubezpieczonego UNIQA TU S.A. pokrywa te koszty w takiej
proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczaj¹-
cego, w jakiej wartoœæ mienia ubezpieczonego pozostaje do war-
toœci ca³ego mienia. W przypadku braku mo¿liwoœci ustalenia tych
wartoœci UNIQA TU S.A. pokryje nie wiêcej ni¿ 50% wartoœci tych
kosztów.

5. Ustalon¹ wysokoœæ odszkodowania pomniejsza siê o okreœlon¹
w umowie ubezpieczenia franszyzê redukcyjn¹.

6. £¹czna wysokoœæ ustalonego odszkodowania za wszystkie szkody
powsta³e w wyniku jednego zdarzenia nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznej
kwoty sum ubezpieczenia ustalonych dla poszczególnych pozycji
przedmiotów ubezpieczenia, które uleg³y uszkodzeniu.

Rozdzia³ II Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§12

Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e zostaæ zawarte wy³¹cz-
nie w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia mienia na warunkach
okreœlonych w Rozdziale I.

§13

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna delik-
towa Ubezpieczonego, je¿eli w zwi¹zku z wykonywaniem robót
budowlano-monta¿owych Ubezpieczony zobowi¹zany jest w myœl
przepisów prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej
wyrz¹dzonej osobie trzeciej, pod warunkiem, ¿e taka szkoda po-
wsta³a w okresie ubezpieczenia na terenie budowy lub s¹siedniej
nieruchomoœci.

2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zg³osiæ do ubezpieczenia inne podmioty
wykonuj¹ce roboty lub us³ugi na podstawie umowy prawa cywil-
nego (np. podwykonawców).

3. W granicach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpiecza-

j¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpiecze-
niowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej roz-
miarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê bez-
skuteczne;

2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego
prowadzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze zg³oszo-
nymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi,
w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców praw-
nych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty te
bêd¹ pokrywane do wysokoœci stawek minimalnych okreœlo-
nych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci
adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 14

1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub osób dzia³aj¹cych
z jego upowa¿nienia lub w jego imieniu;

2) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przyczyn wy-
mienionych w §8 ust. 1;

3) w mieniu, które zosta³o ubezpieczone lub mog³oby zostaæ ubez-
pieczone na podstawie Rozdzia³u I;

4) spowodowane przez pojazdy podlegaj¹ce obowi¹zkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej, tabor p³ywaj¹cy
i statki powietrzne;

5) polegaj¹ce na zniszczeniu, ska¿eniu lub zanieczyszczeniu œro-
dowiska naturalnego;

6) powsta³e w wyniku oddzia³ywania azbestu, dioksyn, formalde-
hydów;

7) powsta³e w wyniku naruszenia praw autorskich lub przyzna-
nych licencji, patentów;

8) w wartoœciach pieniê¿nych, papierach wartoœciowych, rachun-
kach, kartach p³atniczych, dokumentach, planach, zbiorach archi-
walnych oraz zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju;

9) powsta³e w mieniu znajduj¹cym siê w dniu rozpoczêcia robót
budowlano - monta¿owych na terenie budowy lub w jego bez-
poœrednim s¹siedztwie, stanowi¹cym w³asnoœæ lub bêd¹cym
w posiadaniu w³aœciciela lub zarz¹dcy nieruchomoœci, na której
prowadzone s¹ roboty;

10)powsta³e w okresie ustalonym dodatkowo dla ubezpieczenia
mienia, je¿eli do zakresu ochrony ubezpieczeniowej zosta³a w³¹-
czona odpowiednia klauzula, dotycz¹ca konserwacji;

11)w gruntach, budynkach i budowlach spowodowane wibracj¹,
osuniêciem lub os³abieniem elementów noœnych lub noœnoœci
gruntu, a tak¿e za inne szkody rzeczowe albo osobowe po-
wsta³e w wyniku takich zdarzeñ;

12) powoduj¹ce wzajemne roszczenia odszkodowawcze pomiêdzy
podmiotami bior¹cymi udzia³ w procesie budowy / monta¿u
obiektu, którego dotyczy kontrakt objêty umow¹ ubezpiecze-
nia tj. pomiêdzy Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonymi, tak¿e oso-
bami nieubezpieczonymi i bêd¹cymi uczestnikami procesu bu-
dowlanego / monta¿owego;

13) poniesione przez pracowników Ubezpieczaj¹cego, Ubezpie-
czonego lub innego podmiotu bior¹cego udzia³ w realizacji
kontraktu;

14) wynikaj¹ce z umownej (kontraktowej) odpowiedzialnoœci cywilnej.

2. Ponadto UNIQA TU S.A. nie odpowiada za kary umowne oraz orze-
czone kary pieniê¿ne w postêpowaniu administracyjnym, s¹do-
wym lub dyscyplinarnym.

Suma gwarancyjna

§15

1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubez-
pieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia.

2. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczaj¹cego
w porozumieniu z UNIQA TU S.A. dla:
1) jednego zdarzenia bez wzglêdu na liczbê szkód powsta³ych

w wyniku tego zdarzenia;
2) wszystkich zdarzeñ, jakie mog¹ powstaæ w okresie ubezpie-

czenia bez wzglêdu na liczbê szkód powsta³ych w wyniku tych
zdarzeñ.

3. Suma gwarancyjna dla wszystkich zdarzeñ w okresie ubezpiecze-
nia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê wyp³aconego od-
szkodowania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 suma gwarancyjna mo¿e na
wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki zostaæ
uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci.

5. Dla klauzul dodatkowych UNIQA TU S.A. mo¿e dodatkowo ustaliæ
w ramach sumy gwarancyjnej limit odpowiedzialnoœci na jedno
lub na wszystkie zdarzenia.

Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania

§16

1. UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana do wyp³aty odszkodowania
w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej deliktowej osób objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie okreœlonym w umowie ubez-
pieczenia do wysokoœci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie
ubezpieczenia lub limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego,
je¿eli zosta³ ustalony.

2. UNIQA TU S.A. pokrywa dodatkowo koszty okreœlone w §13 ust. 3.

3. W odniesieniu do szkód rzeczowych, ustalon¹ wysokoœæ odszkodo-
wania, pomniejsza siê o okreœlon¹ w umowie ubezpieczenia fran-
szyzê redukcyjn¹.

Postanowienia wspólne dla rozdzia³ów I i II

Sk³adka ubezpieczeniowa

§17

1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³a-
dek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
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1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) wysokoœci sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej i limitu dla jed-

nego wypadku ubezpieczeniowego;
4) wysokoœci franszyz redukcyjnych;
5) czêstotliwoœci op³acania sk³adki;
6) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
7) sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cego w UNIQA TU S.A.;
8) przedmiotu ubezpieczenia;
9) pozosta³ych czynników maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie lub

zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia szkody.

2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u:
1) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) zwiêkszenia wysokoœci franszyz redukcyjnych.

3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u:
1) rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule do-

datkowe;
2) roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
3) wyd³u¿enia okresu ubezpieczenia ponad 12 miesiêcy;
4) innych czynników maj¹cych wp³yw na ocenê ryzyka.

§18

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone w poli-
sie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany
przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.

5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpiecze-
niowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub banko-
wego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub prze-
lewu bankowego.

6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolej-
nej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.

7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypo-
wiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który
przypada³a niezap³acona sk³adka.

8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³u-
guje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej.

9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubez-
pieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.

10. W razie 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 ¿¹da-
nia druga strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê
ze skutkiem natychmiastowym.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§19

Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹-
cego.

§20

1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ co
najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczaj¹cego;
2) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczonego;
3) miejsce ubezpieczenia;
4) opis obiektu realizowanego na podstawie ubezpieczanego kon-

traktu;
5) okres ubezpieczenia;
6) wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlon¹ odrêbnie dla ka¿dego

przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z §9;
7) proponowan¹ wysokoœæ sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego

wypadku ubezpieczeniowego, je¿eli zosta³ ustalony, okreœlonych
zgodnie z §15;

8) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszko-
dowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich
iloœci, rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy iloœæ
szkód przekracza np. 5 rocznie, za zgod¹ ubezpieczyciela mo¿-
na odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód
wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz iloœæ okreœlaj¹c przy
tym rodzaj szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku).

2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku:
1) w przypadku, gdy ochron¹ maj¹ byæ objête maszyny budowlane

wykaz maszyn z ich danymi identyfikacyjnymi (producent, rok
produkcji, typ, model, numer fabryczny, moc) oraz wartoœci¹;

2) kopiê czêœci kontraktu dotycz¹c¹ zakresu rzeczowo - wartoœcio-
wego robót;

3) harmonogram robót (rzeczowo-wartoœciowy);
4) plan sytuacyjny budowy / monta¿u.

3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia,
o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego oraz od wyników analizy ryzyka lub spe³nienia przez
Ubezpieczaj¹cego warunków okreœlonych przez UNIQA TU S.A.

4. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta w formie:
1) umowy ubezpieczenia jednostkowego, gdy ochron¹ ubezpie-

czeniow¹ objête jest mienie i odpowiedzialnoœæ cywilna
w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlano-monta¿owych
w ramach jednego kontraktu;

2) umowy ubezpieczenia generalnego, gdy ochron¹ ubezpiecze-
niow¹ objête jest mienie i odpowiedzialnoœæ cywilna w zwi¹zku
z wykonywaniem w okresie obowi¹zywania umowy ubezpiecze-
nia generalnego robót budowlano-monta¿owych w ramach
wielu kontraktów.

§21

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie

okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pi-
smach;

2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwa-
nia umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obo-
wi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

§22

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów
Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednocze-
œnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych
informacji.

§23

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.

§24

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA  TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz  ogólnych warunków ubezpieczenia
w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
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Umowa ubezpieczenia generalnego

§25

W odniesieniu do umów ubezpieczenia generalnego zastosowanie maj¹
wszystkie postanowienia OWU, o ile poni¿sze zapisy nie zawieraj¹ ure-
gulowañ odmiennych:
1) Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/monta¿u w ra-

mach umowy ubezpieczenia generalnego powinien zawieraæ na-
stêpuj¹ce dane:
a) nazwê i adres Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
b) ³¹czn¹ wartoœæ kontraktów planowanych do realizacji (rozpo-

czêcia) przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w okresie
ubezpieczenia;

c) liczbê kontraktów planowanych do realizacji (rozpoczêcia) przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia;

d) maksymaln¹ i minimaln¹ wartoœæ kontraktu, jak¹ Ubezpiecza-
j¹cy/Ubezpieczony mo¿e przyj¹æ do realizacji w okresie ubez-
pieczenia;

e) informacje na temat zakresu dzia³alnoœci Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego i rodzaju przyjmowanych do realizacji kon-
traktów;

f) szkodowoœæ zwi¹zan¹ z prowadzonymi pracami kontraktowy-
mi za ostatnie trzy lata,

g) inne dane zawarte w formularzu wniosku o ubezpieczenie;
2) umowê ubezpieczenia generalnego zawiera siê na okres 12 mie-

siêcy, o ile nie umówiono siê inaczej;
3) okres odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., o ile nie umówiono siê -

inaczej, jest to¿samy z czasem trwania kontraktów przyjêtych do
ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia generalnego;

4) ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia gene-
ralnego nie obejmuje kontraktów, które s¹ w trakcie realizacji na
dzieñ zawarcia umowy ubezpieczenia generalnego, chyba, ¿e umó-
wiono siê inaczej;

5) nowe kontrakty obejmowane s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod
warunkiem ich zg³oszenia przed rozpoczêciem prac oraz pod wa-
runkiem, ¿e nie wykraczaj¹ poza okreœlony przy zawarciu umowy
zakres przedmiotowy ubezpieczenia;

6) zg³oszenie nowych kontraktów do ubezpieczenia powinno zawieraæ
nastêpuj¹ce dane:
a) nazwa inwestora;
b) przedmiot kontraktu;
c) wartoœæ kontraktu (suma ubezpieczenia);
d) miejsce wykonywania robót;
e) okres trwania kontraktu;

7) suma ubezpieczenia dla ka¿dego kontraktu ustalana jest odrêb-
nie, zgodnie z postanowieniem §9;

8) podstawê obliczenia sk³adki przy zawieraniu umowy ubezpiecze-
nia generalnego stanowi wartoœæ planowanych kontraktów, któ-
rych realizacja rozpoczyna siê w okresie obowi¹zywania umowy
ubezpieczenia generalnego, a w odniesieniu do maszyn budowla-
nych suma okreœlona zgodnie z §9 ust. 3 pkt 3;

9) sk³adka z tytu³u umowy ubezpieczenia generalnego jest sk³adk¹
zaliczkow¹; ostateczne rozliczenie sk³adki nastêpuje na podstawie
rzeczywistej wartoœci kontraktów objêtych umow¹ ubezpieczenia
generalnego na koniec okresu obowi¹zywania tej umowy; je¿eli
umowê generaln¹ zawarto na okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy to sk³ad-
ka jest rozliczana na koniec ka¿dego 12 miesiêcznego okresu obo-
wi¹zywania umowy ubezpieczenia generalnego, o ile nie umówiono
siê inaczej.

Czas trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela

§26

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres realizacji prac budowla-
no-monta¿owych. Okres ubezpieczenia mo¿e dodatkowo obejmo-
waæ okres konserwacji lub gwarancji zgodnie z treœci¹ klauzul 003,
004, 201 zawartych w „Zestawieniu klauzul obligatoryjnych
i fakultatywnych do ubezpieczenia budowy/monta¿u od wszystkich
ryzyk”.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do poszczególnego kon-
traktu rozpoczyna siê od dnia rozpoczêcia robót, nie wczeœniej jed-
nak, ni¿ od dnia nastêpnego po zap³aceniu sk³adki lub pierwszej
raty sk³adki w wysokoœci ustalonej w umowie, chyba ¿e strony umó-
wi³y siê inaczej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa koñczy siê z up³ywem okresu ubezpiecze-
nia okreœlonego w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie ubezpie-
czenia, a w odniesieniu do kontraktów objêtych umow¹ ubezpiecze-

nia generalnego zgodnie z dat¹ zakoñczenia prac okreœlon¹ w zg³o-
szeniu lub wniosku Ubezpieczaj¹cego.

4. Niezale¿nie od postanowieñ ust.3 ochrona ubezpieczeniowa koñ-
czy siê:
1) w odniesieniu do obiektów budowlanych - w dniu odbioru

koñcowego obiektu lub jego czêœci, albo w dniu przekazania go
do u¿ytkowania (eksploatacji), w zale¿noœci od tego, który fakt
nast¹pi wczeœniej;

2) w odniesieniu do obiektów monta¿owych - w dniu odbioru
koñcowego obiektu lub jego czêœci albo w dniu przekazania
go do u¿ytkowania (eksploatacji) albo z chwil¹ rozpoczêcia
rozruchu próbnego, w zale¿noœci od tego, który fakt nast¹pi
wczeœniej;

3) w odniesieniu do mienia u¿ywanego (innego ni¿ nowe) -
z chwil¹ rozpoczêcia rozruchu próbnego;

4) w odniesieniu do sprzêtu, wyposa¿enia, zaplecza budowy,
maszyn budowlanych - z chwil¹ usuniêcia ich z miejsca budowy/
monta¿u.

§27

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpiecze-
nia rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubez-

pieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpie-

czenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowie-

dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia (w ubezpiecze-

niach OC gwarancyjnej, o ile stanowi ona górn¹ granicê odpo-
wiedzialnoœci);

6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego we-
zwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez UNIQA
TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku o którym
mowa w §18 ust. 6;

7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przej-
œcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba ¿e prawa
z umowy ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcê;

8) z up³ywem 60-tego dnia od dnia przerwania realizacji kontraktu
(o którym mowa w § 31).

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.

§28

Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym

a) w przypadku, o którym mowa w §18 ust 10;
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci

zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powsta-

niu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o od-
szkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§29

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w §18

ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿-

nych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgod-

nych z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopo-
dobieñstwa wypadku;

b) ra¿¹ce zaniedbania:
• w ubezpieczeniach mienia - w zabezpieczeniu przed-

miotu ubezpieczenia
oraz

• w ubezpieczeniach OC - w zabezpieczeniu mienia bê-
d¹cego pod kontrol¹ albo nadzorem Ubezpieczonego
ponosz¹cego z tego tytu³u odpowiedzialnoœæ cywiln¹
bêd¹c¹ przedmiotem umowy ubezpieczenia.

2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
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§30

W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobo-
wi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.

§31

1. W przypadku niezgodnego z harmonogramem, czêœciowego lub
ca³kowitego, przerwania prac kontraktowych odpowiedzialnoœæ UNI-
QA TU S.A. zostaje ograniczona do szkód powsta³ych na skutek
po¿aru, bezpoœredniego uderzenia pioruna, wybuchu, upadku stat-
ku powietrznego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 jest wa¿na pod
warunkiem, ¿e Ubezpieczaj¹cy poinformuje UNIQA TU S.A. o prze-
rwaniu prac kontraktowych w ci¹gu 7 dni od momentu rozpoczêcia
przerwy.

3. Je¿eli w terminie 60 dni od dnia przerwania realizacji kontraktu prace
budowlano-monta¿owe nie zostan¹ wznowione, umowa ubezpie-
czenia rozwi¹¿e siê z up³ywem ostatniego dnia ww. okresu.

Zabezpieczenie mienia

§32

1. Pomieszczenie lub lokal uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, je-
¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne s¹ zamkniête co najmniej na jeden

zamek wielozastawkowy lub k³ódkê;
2) drzwi i okna s¹ zamkniête i znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie

technicznym oraz s¹ tak umocowane i osadzone, ¿e wy³amanie
ich wymaga u¿ycia si³y lub narzêdzi;

3) konstrukcja œcian, stropów i pod³óg uniemo¿liwia bez ich znisz-
czenia wydostanie ubezpieczonych przedmiotów;

4) klucze do zamków s¹ w wy³¹cznym posiadaniu Ubezpieczonego
lub osoby uprawnionej.

2. Teren budowy uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, je¿eli spe³-
nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) teren budowy jest ogrodzony, z bram¹ zabezpieczon¹ w taki

sposób, aby niemo¿liwy by³ wjazd albo wyjazd osoby nieupraw-
nionej, oœwietlony w porze nocnej i pozostaj¹cy pod sta³ym
dozorem;

2) teren budowy jest zabezpieczony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
dostêp do wewn¹trz bez u¿ycia si³y oraz narzêdzi a w³amanie
lub wywa¿enie zabezpieczeñ nie jest mo¿liwe bez pozosta-
wienia œladów u¿ycia si³y i narzêdzi.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§33

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzieliæ UNIQA TU S.A.

informacji o posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej mienia zg³a-
szanego do ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka
u innych Ubezpieczycieli. Ponadto po zawarciu umowy ubez-
pieczenia na podstawie niniejszych owu Ubezpieczaj¹cy zobo-
wi¹zany jest do niezw³ocznego przekazania UNIQA TU S.A. in-
formacji o uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie
umów zawartych z innymi zak³adami ubezpieczeñ w odniesie-
niu do tego samego przedmiotu ubezpieczenia w zakresie tego
samego ryzyka;

2) przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa budowlanego,
przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej oraz zasad bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, normalizacji i certyfikacji, o budowie
i eksploatacji urz¹dzeñ technicznych, wykonywaniu nadzoru archi-
tektoniczno - budowlanego oraz instrukcji producentów odnosz¹-
cych siê do sposobu u¿ytkowania materia³ów, maszyn urz¹dzeñ,
sprzêtu i wyposa¿enia budowlanego;

3) zapewniæ opiekê i dozór nad ubezpieczonym mieniem oraz za-
bezpieczeniem tego mienia, w sposób, w jaki odpowiednio do
w³aœciwoœci rzeczy nale¿y tego wymagaæ oraz zgodnie z wa-
runkami okreœlonymi w §32;

4) umo¿liwiæ bezzw³ocznie przedstawicielom UNIQA TU S.A. do-
konanie inspekcji miejsca ubezpieczenia i ubezpieczonego mie-
nia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w czasie trwa-
nia umowy ubezpieczenia.

§34

1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu

ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;

2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie trzech dni, powiado-
miæ UNIQA TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;

3) w odniesieniu do szkód w mieniu powsta³ych na skutek kra-
dzie¿y z w³amaniem lub rabunku, niezale¿nie od obowi¹zku
wynikaj¹cego z pkt 2, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹-
zany jest powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji w ci¹gu 24
godzin od zajœcia zdarzenia lub momentu, w którym Ubezpie-
czaj¹cy/Ubezpieczony dowiedzia³ siê o nim oraz dostarczyæ UNIQA
TU S.A. potwierdzenie zg³oszenia policji kradzie¿y z w³amaniem
lub rabunku, informacjê o wszczêciu postêpowania wyjaœniaj¹-
cego oraz wykaz skradzionego mienia wraz z numerami ewi-
dencyjnymi, wartoœciami, podpisany przez magazyniera i kie-
rownika budowy;

4) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowaw-
czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecz-
nego ich dochodzenia;

5) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szko-
d y

w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia
jej rozmiarów oraz z³o¿yæ wyliczenie wartoœci szkody;

6) nie dokonywaæ zmian na miejscu szkody do czasu przeprowa-
dzenia przez UNIQA TU S.A. oglêdzin, chyba, ¿e zmiana jest
niezbêdna w celu zabezpieczenia mienia pozosta³ego po szko-
dzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody;

7) zachowaæ uszkodzone czêœci i udostêpniæ je przedstawicielowi
lub rzeczoznawcy UNIQA TU S.A. w celu przeprowadzenia oglêdzin;

8) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na
drogê s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.;

9) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo¿-
liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgod-
nienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia.

2. Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie
powiadomiæ UNIQA TU S.A. o utracie lub zawieszeniu uprawnieñ
zawodowych.

3. Je¿eli przeciwko osobom objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹ wsz-
czête zosta³o postêpowanie s¹dowe, administracyjne lub dyscy-
plinarne w zakresie odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ w budownictwie lub jeœli osoba trzecia wyst¹pi
z roszczeniem na drogê s¹dow¹, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony
jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego
niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust 1. pkt 1 UNIQA
TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e
z tego powodu.

5. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa obo-
wi¹zku okreœlonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU S.A. mo¿e odpo-
wiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. usta-
lenie okolicznoœci i skutków wypadku.

§35

Niedope³nienie któregokolwiek obowi¹zku wymienionego w §§ 33
i 34 z zastrze¿eniem § 34 ust.4 i 5 mo¿e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty
czêœci lub ca³oœci odszkodowania, je¿eli mia³o wp³yw na ustalenie oko-
licznoœci powstania szkody oraz jej rozmiar albo wysokoœæ odszkodo-
wania.

§ 36

1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpo-
œrednio do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest on zobo-
wi¹zany do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszczeñ, b¹dŸ zawarcia z nim
ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.
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2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków praw-
nych w stosunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.

Udzia³ rzeczoznawców

§37

1. UNIQA TU S.A. i Ubezpieczaj¹cy mog¹ za¿¹daæ, by przyczyny
i wysokoœæ szkody zosta³y ustalone przez rzeczoznawców.

2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawieraæ co najmniej:
1) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych przyczyn

szkody;
2) okreœlenie przedmiotu szkody i jego wartoœci ubezpieczenio-

wej przed szkod¹;
3) ustalenie wysokoœci kosztów odbudowy, naprawy mienia

dotkniêtego szkod¹ lub nabycia mienia podobnego;
4) kwotê zwiêkszenia aktualnej wartoœci przedmiotu szkody

w wyniku jego naprawy,
5) wartoœæ pozosta³oœci po szkodzie;
6) koszty zabezpieczenia przed szkod¹ lub zmniejszenia szkody

w ubezpieczonym mieniu.

3. Poszczególne pozycje okreœlone w ust. 2 ustalone s¹ zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami niniejszych owu.

4. W razie rozbie¿noœci w opiniach rzeczoznawców strony mog¹ po-
wo³aæ rzeczoznawcê opiniuj¹cego, który na podstawie przed³o¿o-
nych do wgl¹du ekspertyz i w³asnej oceny stanu faktycznego wy-
daje wi¹¿¹c¹ opiniê.

5. Ka¿da ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powo³a³a.

6. Na podstawie wi¹¿¹cych ustaleñ rzeczoznawców lub rzeczoznawcy
opiniuj¹cego UNIQA TU S.A. ustala wysokoœæ nale¿nego odszkodo-
wania.

7. Udzia³ rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego od dope³-
nienia obowi¹zków wynikaj¹cych z §§ 33 i 34.

Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania

§38

1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wyso-
koœæ szkody, w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpiecze-
niowego, a je¿eli limit ten nie zosta³ ustalony - nie wy¿szej ni¿
wysokoœæ sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej - w OC).

2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby, przelicze-
nia walut obcych dokonuje siê, wed³ug kursu œredniego NBP
z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania.

§39

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania
roszczenia, ugody zawartej z UNIQA TU S.A. albo prawomocnego
orzeczenia s¹dowego.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowa-
nie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowa-
niu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe.
Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2, UNIQA TU S.A. zawiada-
mia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿-
noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca
bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego od-
szkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wy-
sokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, wskazuj¹c

na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania.

Roszczenia regresowe

§40

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysoko-
œci wyp³aconego odszkodowania.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzek-
nie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszcze-
nia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A.
mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§41

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za pokwi-
towaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem
niewa¿noœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA
TU S.A. uwa¿a siê za dorêczon¹.

Skargi i za¿alenia

§42

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹z-
ków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i praw-
nego.

Postanowienia koñcowe

§43

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie
ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych owu.

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych owu musz¹ byæ pod rygorem
niewa¿noœci wymienione w polisie lub innym dokumencie ubez-
pieczenia.

§44

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych owu jest prawo polskie.

2. 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 Ubez-
pieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub poszkodowanego.

§45

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi owu zastosowanie maj¹
przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym kodeksu cywil-
nego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, ustawy Prawo
Budowlane.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone
Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 78/2008 z dnia 21 marca 2008 r.
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 kwietnia 2008r.
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