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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego za-
wieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³ka
Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi pro-
wadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, osobami prawnymi oraz jed-
nostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej.

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 której rachunek zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.

Definicje

§ 2

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce zna-
czenia:
1) budynek - trwale zwi¹zany z gruntem obiekt budowlany, wydzie-

lony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych, posiadaj¹cy
fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, w rozumie-
niu prawa budowlanego;

2) dane - informacje zapisane w postaci cyfrowej na noœnikach da-
nych, zgromadzone poza pamiêci¹ operacyjn¹ jednostki centralnej
komputera, informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane
systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz
programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i war-
toœci;

3) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku natê¿enia co
najmniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdze-
nia bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miej-
scach ich powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce
wyraŸnie o dzia³aniu deszczu nawalnego;

4) dozór - ochrona lokalu, budynku, w którym znajduje siê ubezpie-
czone mienie, spe³niaj¹ca ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) jest wykonywana poza godzinami pracy ustalonymi dla pra-

cowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,
b) jest wykonywana w formie bezpoœredniej ochrony fizycznej (sta³ej

lub doraŸnej) na podstawie umowy o dozór zawartej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego:
- z co najmniej jedn¹ osob¹ pe³noletni¹, lub
- z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem ochrony mienia;

5) dym - lotny produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, ciek³ych oraz
gazowych, który nagle wydoby³ siê z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpie-
czenia, b¹dŸ jest produktem po¿aru powsta³ego w ubezpieczo-
nym mieniu; nie dotyczy ci¹g³ego i powolnego oddzia³ywania dymu
na ubezpieczone mienie;

6) franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota,
do wysokoœci której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody;

7) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota,
o któr¹ pomniejszone jest odszkodowanie;

8) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
9) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,

potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powsta-
nia oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie o ma-
sowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru;

10) indukcja - oddzia³ywanie pola elektrycznego lub magnetycznego
na przedmioty znajduj¹ce siê w tym polu, powoduj¹ce powstawa-
nie przep³ywu pr¹du elektrycznego w obwodach elektrycznych po-
wy¿szych przedmiotów, bez zetkniêcia siê z cia³em wywo³uj¹cym
to pole;

11) jednostka centralna komputera - czêœæ komputera obejmuj¹ca
sterowanie, uk³ady wykonuj¹ce operacje arytmetyczno-logiczne
oraz pamiêæ komputera (rejestry, pamiêæ operacyjna) z wy³¹cze-
niem pamiêci zewnêtrznej (dyski twarde, stacje dysków elastycz-
nych i optycznych, stacje taœm magnetycznych itp.);

12) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia
w celu jego przyw³aszczenia dokonany przez sprawcê z zamkniê-
tego i zabezpieczonego zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 21
lokalu lub budynku objêtego ubezpieczeniem:
a) po usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub przy u¿yciu narzêdzi lub,
b) po uprzednim otwarciu zabezpieczenia kluczem podrobionym,

dopasowanym lub innym narzêdziem lub,
c) po uprzednim otwarciu zabezpieczenia kluczem oryginalnym,

zdobytym w wyniku kradzie¿y z w³amaniem z innego lokalu lub
w wyniku rabunku;

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

14) lokal - trwale wyodrêbnione w budynku œcianami pomieszczenie
lub pomieszczenia, u¿ytkowane wy³¹cznie przez Ubezpieczonego;

15) okres odszkodowawczy - okreœlony w umowie ubezpieczenia okres
zak³óceñ dzia³alnoœci gospodarczej, w którym konieczne jest sto-
sowanie rozwi¹zañ prowizorycznych w prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej;

16)osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;

17)piorun - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmos-
fery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt;

18)powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych i stoj¹cych na skutek opadów
atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów lodowych oraz
sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych;

19)po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;

20) pro rata temporis - metoda naliczania sk³adki ubezpieczeniowej
dla ubezpieczeñ krótkoterminowych, gdzie sk³adka nale¿na ma
siê w takiej proporcji do sk³adki rocznej, w jakiej liczba dni, na
które udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa do liczby dni w roku;

21) przepiêcie - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej lub
elektronicznej powoduj¹ca wyst¹pienie napiêcia znacznie prze-
kraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta
dla danego urz¹dzenia;

22) przetê¿enia - szkody powsta³e w ubezpieczanym mieniu na skutek
powstania niew³aœciwych parametrów pr¹du elektrycznego po-
woduj¹cych zmiany w natê¿eniu pr¹du spowodowanych wy³ado-
waniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwa-
runkowanymi zjawiskami atmosferycznymi;

23)rabunek - zabór mienia dokonany przez sprawcê przy u¿yciu prze-
mocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy w stosunku
do Ubezpieczonego lub osób u niego zatrudnionych:
a) poprzez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bez-

bronnoœci lub,
b) poprzez zmuszenie do otwarcia lokalu osoby posiadaj¹cej do

niego klucze lub otwarcie lokalu kluczami zrabowanymi;
24) sadza - czarny proszek z³o¿ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wsku-

tek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wêgla
(gazu ziemnego lub wêglowodorów), który nagle wydoby³ siê
z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych
znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia; nie dotyczy ci¹g³ego
i powolnego oddzia³ywania sadzy na ubezpieczone mienie;

25) œnieg - gwa³towne niszcz¹ce dzia³anie ciê¿aru œniegu lub lodu
bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewró-
cenie lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone mienie,
a tak¿e nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹
œniegu lub lodu;

26) szkoda - szkoda rzeczowa bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego, polegaj¹ca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utra-
cie mienia;
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27) ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - ubezpieczenie,
w którym Ubezpieczaj¹cy dla danej grupy mienia, wed³ug przyjê-
tej wartoœci ubezpieczeniowej deklaruje wysokoœæ sumy ubezpie-
czenia odpowiadaj¹c¹ wysokoœci przypuszczalnej maksymalnej
straty, która mo¿e powstaæ w tej grupie mienia w wyniku jednego
wypadku ubezpieczeniowego objêtego zakresem umowy ubez-
pieczenia;

28) ubezpieczenie systemem sum sta³ych - ubezpieczenie, w którym
Ubezpieczaj¹cy w danej grupie mienia zg³asza do ubezpieczenia
ca³oœæ posiadanego mienia i deklaruje wysokoœci sum ubezpiecze-
nia mienia w przewidywanej w okresie ubezpieczenia pe³nej war-
toœci ubezpieczeniowej przyjêtej dla tej grupy mienia;

29) udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia
czêœæ ustalonej wysokoœci szkody, któr¹ Ubezpieczony ponosi we
w³asnym zakresie;

30) upadek pojazdu powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe
l¹dowanie obiektu lataj¹cego silnikowego, bezsilnikowego lub innego,
a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego ³adunku;

31) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednocze-
snym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane
ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warun-
kiem uznania szkody spowodowanej wybuchem jest, aby œciany
tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek
ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie
ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ na uszko-
dzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie zewnêtrzne,
z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u producenta;

32)wydostanie siê mediów z urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych
lub technologicznych - bezpoœrednie dzia³anie na ubezpieczone
mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydosta³y
siê w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
instalacji gaœniczych oraz innych instalacji technologicznych wskutek:
a) awarii tych instalacji lub urz¹dzeñ,
b) nieumyœlnego pozostawienia otwartych zaworów,
c) samoczynnego otwarcia siê g³ówek tryskaczowych z innych przy-

czyn ni¿ po¿ar,
d) cofniêcia siê wody lub œcieków z ogólnodostêpnej sieci wodo-

ci¹gowej albo kanalizacyjnej;
33) wymienne noœniki danych - noœniki umo¿liwiaj¹ce gromadzenie

informacji nadaj¹cych siê do odczytu maszynowego, bêd¹ce ele-
mentami wielokrotnego u¿ytku, przeznaczonymi do wymiany przez
u¿ytkownika (np. CD-ROM-y, taœmy magnetyczne, dyskietki);

34) 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,
uwa¿a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje, ¿e mia³y
miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia;

35) zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w ³opatce
wiêcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu;

36) zapadanie siê ziemi - nag³e obni¿enie siê terenu z powodu zawa-
lenia siê podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;

37) zwarcie - nag³e zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego
do bardzo ma³ej wartoœci, powstaj¹ce najczêœciej wskutek po³¹-
czenia siê przewodów obwodu.

Rozdzia³ I Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okreœlony w umowie, zgodnie
z za³¹czonym do niej wykazem, sprzêt elektroniczny stacjonarny
i przenoœny, pod warunkiem ¿e:
1) jest sprawny technicznie;
2) jest zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do u¿ytku zgod-

nie z przeznaczeniem;
3) testy próbne zosta³y zakoñczone z wynikiem pozytywnym, chyba

¿e przeprowadzenie testów nie by³o wymagane przez produ-
centa;

4) wykorzystywany jest w celach zawodowych.

2. Sprzêt elektroniczny okreœlony w umowie ubezpieczenia objêty
jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ w miejscu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, podczas eksploatacji i transportu wewn¹trzzak³ado-
wego w obrêbie miejsca ubezpieczenia.

3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêty jest sprzêt elektroniczny znajdu-
j¹cy siê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia

§ 4

1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpo-
wiada za utratê, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpie-
czenia.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody, o których mowa
w ust. 1, które powsta³y w wyniku nieprzewidzianego wypadku
uniemo¿liwiaj¹cego dalsze wykorzystywanie przedmiotu ubezpie-
czenia zgodnie z przeznaczeniem.

3. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e
w wyniku:
1) zdarzeñ losowych: po¿aru (w tym równie¿ dymu, sadzy), wybu-

chu, huraganu, lawiny, zapadania siê ziemi, osuwania siê zie-
mi, upadku pojazdu powietrznego, pioruna, powodzi, gradu,
œniegu, deszczu nawalnego, wydostania siê mediów z urz¹-
dzeñ wodnokanalizacyjnych lub technologicznych;

2) zdarzeñ technicznych lub technologicznych: przepiêcia, prze-
tê¿enia, zwarcia, indukcji;

3) dzia³ania cz³owieka polegaj¹cego na:
a) niew³aœciwej obs³udze sprzêtu na skutek nieostro¿noœci, zanie-

dbania, b³êdu operatora,
b) zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie,
c) kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 5

1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie jest objêty sprzêt elektroniczny, dane
i noœniki danych:
1) znajduj¹ce siê w warunkach szkodliwych dla œrodowiska, na

obszarach zwiêkszonego ryzyka, wynikaj¹cego z:
a) zapylenia (np. m³yny, cementownie),
b) wilgoci (np. myjnie samochodowe, pralnie),
c) dzia³ania koroduj¹cych, ¿r¹cych gazów (np. galwanizernie),
d) wibracji (np. maszyny rotacyjne, prasy),
e) zagro¿enia ogniowego (np. przechowywanie lub przetwa-

rzanie materia³ów ³atwopalnych);
2) znajduj¹ce siê na placach budów.

2. Ubezpieczeniem nie s¹ objête czêœci i materia³y, które:
1) ulegaj¹ szybkiemu zu¿yciu z uwagi na specyficzne przeznacze-

nie i warunki pracy;
2) podlegaj¹ okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie

z instrukcj¹ techniczn¹ urz¹dzenia i zaleceniami producenta;
w szczególnoœci dotyczy to materia³ów pomocniczych, eksplo-
atacyjnych, wymiennych narzêdzi i czêœci itp.

3. Lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe (za wyj¹tkiem lamp
katodowych w peryferiach komputerowych), dyski twarde oraz
bêbny selenowe nie s¹ ubezpieczone od szkód spowodowanych
zdarzeniami technicznymi i technologicznymi, o których mowa w § 4
ust. 3 pkt 2 oraz dzia³aniami cz³owieka, o których mowa w § 4 ust. 3
pkt 3 lit. a i lit. b.

4. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 250 PLN (franszyza inte-

gralna);
2) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa

Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
3) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/

Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-
wym;

4) powsta³e w wyniku dzia³añ wojennych, zamieszek, rozruchów,
strajków, lokautu, aktów terrorystycznych oraz wybuchu mate-
ria³ów wybuchowych i pirotechnicznych;

5) powsta³e w wyniku reakcji j¹drowej lub promieniowania radioak-
tywnego;

6) wynikaj¹ce ze zdarzeñ o charakterze górniczym, trzêsienia ziemi;
7) polegaj¹ce na zaginiêciu lub zaborze mienia, nie bêd¹cym kra-

dzie¿¹ z w³amaniem lub rabunkiem zdefiniowanym w § 2 pkt 12
i 23 niniejszych OWU;
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8) spowodowane dzia³aniami hakerów komputerowych;
9) za które odpowiada osoba trzecia wystêpuj¹ca w charakterze

dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, przewoŸnika, spedytora lub
podwykonawcy;

10) w sprzêcie u¿ytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy dzier¿awy, u¿yczenia, leasingu lub innego stosunku
prawnego, nie przenosz¹cego prawa w³asnoœci;

11) powsta³e wskutek testów, z wyj¹tkiem prób dokonywanych
w zwi¹zku z okreœlonymi badaniami eksploatacyjnymi (oglêdzi-
nami i przegl¹dami);

12) polegaj¹ce na defektach estetycznych takich jak: zadrapania,
poplamienia, wgniecenia, odbarwienia, odpryski i inne drobne
uszkodzenia które nie maj¹ wp³ywu na funkcjonalnoœæ mienia;

13)polegaj¹ce na utraconych korzyœciach, zap³acie kar umownych
oraz stratach spowodowanych opóŸnieniem;

14) zwi¹zane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usuniêcia
wad lub usterek zak³ócaj¹cych funkcjonowanie sprzêtu elektro-
nicznego, w tym skutków dzia³ania wirusów komputerowych,
chyba ¿e wady lub usterki powsta³y w wyniku zdarzenia objê-
tego zakresem ubezpieczenia;

15) wynik³e z niezadzia³ania, nieprawid³owego dzia³ania lub b³êd-
nego zastosowania sprzêtu, oprogramowania lub noœników da-
nych u¿ywanych w dowolnym sprzêcie elektronicznym, sterowniku
lub sieci, chyba ¿e w nastêpstwie wyst¹pi³o inne zdarzenie nie-
wy³¹czone z zakresu ubezpieczenia, wówczas UNIQA TU S.A. po-
nosi odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie za skutki takiego zdarzenia.

5. W przypadku braku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o dodat-
kowe klauzule UNIQA TU S.A. nie odpowiada za:
1) szkody w przenoœnym sprzêcie elektronicznym u¿ytkowanym

poza miejscem ubezpieczenia;
2) szkody w sprzêcie elektronicznym zamontowanym na sta³e

w samochodach;
3) koszty poniesione z tytu³u frachtu lotniczego z zagranicy;
4) szkody w sprzêcie elektronicznym od daty dostawy do daty

w³¹czenia do planowanej eksploatacji;
5) szkody w sprzêcie elektronicznym w okresie tymczasowego maga-

zynowania lub czasowej przerwy w eksploatacji;
6) szkody powsta³e w ulepszeniach sprzêtu i sprzêcie nabytym

w okresie ubezpieczenia.

Rozszerzenia odpowiedzialnoœci

§ 6

Na wniosek Ubezpieczaj¹cego umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ
rozszerzona o nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe:
1) Nr 1 - ubezpieczenie przenoœnego sprzêtu elektronicznego (w tym

telefonów komórkowych);
2) Nr 2 - ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego zamontowanego na

sta³e w samochodach;
3) Nr 3 - ubezpieczenie kosztów frachtu lotniczego z zagranicy;
4) Nr 4 - ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od daty dostawy do

daty w³¹czenia do planowanej eksploatacji;
5) Nr 5 - ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego w okresie tymczaso-

wego magazynowania lub czasowej przerwy w eksploatacji;
6) Nr 6 - automatyczne pokrycie wzrostu wartoœci mienia.

Klauzula Nr 1
Ubezpieczenie przenoœnego sprzêtu elektronicznego u¿ytkowanego
poza miejscem ubezpieczenia (w tym telefonów komórkowych)

§ 7

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o szkody powsta³e
w sprzêcie elektronicznym przenoœnym u¿ywanym przez Ubezpie-
czonego lub upowa¿nionych przez niego pracowników w celach
zawodowych, w czasie kiedy sprzêt elektroniczny znajduje siê
poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w umowie ubezpieczenia.

2. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia objê-
tego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zawieraj¹cy wszystkie dane iden-
tyfikacyjne, tj.: model, marka, typ, numer fabryczny, rok zakupu oraz
wartoœæ ubezpieczeniowa poszczególnych przedmiotów ubezpie-
czenia.

3. Przekazanie sprzêtu, o którym mowa w ust. 1 w u¿ytkowanie pra-
cownikowi, powinno nast¹piæ na podstawie umowy zawieraj¹cej
dane identyfikacyjne tego sprzêtu elektronicznego, okreœlaj¹cej
sposób jego u¿ytkowania.

4. Sprzêt elektroniczny przenoœny (w tym telefony komórkowe) poza
miejscem ubezpieczenia ubezpiecza siê systemem sum sta³ych.

5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5 ochron¹
ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody powsta³e:
1) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
2) w wyniku wypadku pojazdu nale¿¹cego do Ubezpieczonego,

podlegaj¹cego obowi¹zkowi rejestracji, a nie zarejestrowanego
lub bez wa¿nego przegl¹du technicznego;

3) jeœli pojazd u¿ywany do transportu ubezpieczonego mienia nie
posiada twardego dachu (jednolitej sztywnej konstrukcji);

4) w sprzêcie przewo¿onym, o ile w trakcie przewozu sprzêt po-
zostawa³ widoczny z zewn¹trz pojazdu;

5) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje siê ubezpieczone
mienie, je¿eli:
a) nie by³o przechowywane w zamkniêtym baga¿niku,
b) którekolwiek z drzwi pojazdu nie by³y zamkniête na klucz,
c) nie zosta³ w³¹czony system alarmowy w pojeŸdzie,
d) pojazd znajdowa³ siê w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)

w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony lub gara¿ zamkniêty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê
wielozastawkow¹;

6) w sprzêcie elektronicznym zainstalowanym na sta³e w samo-
chodach, na statku powietrznym lub sprzêcie p³ywaj¹cym.

6. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody objête ubezpieczeniem
AUTO CASCO lub OC komunikacyjnym.

7. Klauzula mo¿e zostaæ zastosowana w sytuacji posiadania ubez-
pieczenia przenoœnego sprzêtu elektronicznego.

8. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
Ubezpieczonego w wysokoœci 15% wysokoœci szkody.

Klauzula Nr 2
Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego zamontowanego na sta³e
w samochodach

§ 8

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o szkody powsta³e
w sprzêcie elektronicznym zamontowanym na sta³e w pojazdach
bêd¹cych w posiadaniu Ubezpieczonego.

2. Sprzêt elektroniczny zamontowany na sta³e w pojazdach ubezpiecza
siê systemem sum sta³ych.

3. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia objê-
tego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zawieraj¹cy wszystkie jego dane
identyfikacyjne, tj.: rodzaj, markê, typ, numer fabryczny, rok zakupu
oraz wartoœæ ubezpieczeniow¹ poszczególnych przedmiotów ubez-
pieczenia oraz dane identyfikacyjne samochodu, w którym mienie
zosta³o zamontowane.

4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5 ochron¹
ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody:
1) powsta³e poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
2) powsta³e w wyniku wypadku pojazdu bêd¹cego w posiadaniu

Ubezpieczonego, podlegaj¹cego obowi¹zkowi rejestracji, a nie
zarejestrowanego lub bez wa¿nego przegl¹du technicznego;

3) powsta³e podczas postoju pojazdu, w którym znajduje siê ubez-
pieczone mienie, je¿eli:
a) którekolwiek drzwi pojazdu nie by³y zamkniête na klucz,
b) nie zosta³ w³¹czony system alarmowy w pojeŸdzie,
c) pojazd znajdowa³ siê w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)

w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony lub gara¿ zamkniêty co
najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê wieloza-
stawkow¹.

5. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody objête ubezpieczeniem
AUTO CASCO lub OC komunikacyjnym.

6. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
Ubezpieczonego w wysokoœci 15% wysokoœci szkody.
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Klauzula Nr 3
Ubezpieczenie kosztów frachtu lotniczego z zagranicy

§ 9

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o poniesione przez
Ubezpieczonego koszty dostawy frachtem lotniczym z zagranicy
czêœci zamiennych dla naprawy sprzêtu po szkodzie, pod warun-
kiem, ¿e naprawa ta dotyczy szkody, za któr¹ UNIQA TU S.A. ponosi
odpowiedzialnoœæ.

2. Koszty frachtu lotniczego z zagranicy ubezpiecza siê systemem
pierwszego ryzyka. Ubezpieczaj¹cy we wniosku o ubezpieczenie
okreœla wysokoœæ przypuszczalnych maksymalnych wydatków zwi¹-
zanych z kosztami frachtu lotniczego z zagranicy.

Klauzula Nr 4
Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od daty dostawy do daty
w³¹czenia do planowanej eksploatacji

§ 10

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o szkody powsta³e
w sprzêcie elektronicznym lub jego czêœciach, pocz¹wszy od daty
dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty w³¹czenia go do pla-
nowanej eksploatacji, pod warunkiem, ¿e:
1) sprzêt elektroniczny lub jego czêœci magazynowane s¹ w orygi-

nalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystoso-
wanych;

2) okres magazynowania nie mo¿e przekroczyæ 6-ciu miesiêcy od
daty dostawy.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5, UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e podczas
transportu, monta¿u, za które odpowiedzialnoœæ ponosz¹ spedy-
tor, producent, sprzedawca lub firma monta¿owa.

3. Postanowienia niniejszej klauzuli trac¹ moc z chwil¹ zakoñczenia
uruchomienia próbnego, gdy sprzêt zostanie przekazany do pla-
nowej eksploatacji.

Klauzula Nr 5
Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego w okresie tymczasowego
magazynowania lub czasowej przerwy w eksploatacji

§ 11

1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o szkody powsta³e
w sprzêcie elektronicznym lub jego czêœciach z tytu³u utraty lub
uszkodzenia, zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia pod warun-
kiem, ¿e wczeœniej by³ sprawny technicznie i eksploatowany,
w sytuacji gdy jest:
1) przenoszony z jednego miejsca na inne w obrêbie miejsca ubez-

pieczenia;
2) czasowo nie u¿ytkowany lub tymczasowo magazynowany

w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.

2. Okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji
nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5, UNIQA
TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w sprzêcie
magazynowanym w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Klauzula Nr 6
Automatyczne pokrycie wzrostu wartoœci mienia

§ 12

1. Z zachowaniem pozosta³ych, nie zmienionych niniejsz¹ klauzul¹
postanowieñ OWU UNIQA TU S.A. obejmuje automatyczn¹ ochron¹
ubezpieczeniow¹, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, wzrost
wartoœci mienia zwi¹zany z ulepszeniem (modernizacj¹, remon-
tem, itp.), przeszacowaniem oraz nabyciem w okresie ubezpiecze-
nia.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w stosunku do automatycznie
ubezpieczonego mienia ograniczona jest do 15% pierwotnie usta-
lonej sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Je¿eli ³¹czna
wartoœæ ubezpieczeniowa (licz¹c od pocz¹tku bie¿¹cego okresu
ubezpieczenia)  danej grupy mienia wskutek nabycia, ulepszenia,
przeszacowania przekracza ww. kwotê, mienie to na wniosek Ubez-
pieczaj¹cego podlega odrêbnemu ubezpieczeniu.

3. Suma ubezpieczenia ulega podwy¿szeniu z chwil¹ wzrostu warto-
œci mienia wskutek nabycia, ulepszenia, przeszacowania.

4. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany pod rygorem nie objêcia ochron¹
ubezpieczeniow¹ zg³osiæ podwy¿szenie sumy ubezpieczenia w ter-
minie do 30 dni po up³ywie ka¿dego kwarta³u w okresie ubezpie-
czenia oraz w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, je¿eli koniec
okresu ubezpieczenia nie jest to¿samy z koñcem kwarta³u.

5. Sk³adka dodatkowa jest naliczana przy zastosowaniu stawki usta-
lonej w umowie ubezpieczenia dla danej grupy mienia, wed³ug
zasady pro rata temporis od dnia nabycia mienia, ulepszenia, prze-
szacowania.

Suma ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego

§ 13

1. Sprzêt elektroniczny ubezpiecza siê systemem sum sta³ych. Suma
ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego powinna
odpowiadaæ wartoœci ubezpieczeniowej ka¿dego przedmiotu wy-
mienionego w wykazie, który jest integraln¹ czêœci¹ umowy ubez-
pieczenia. Wartoœæ ubezpieczeniow¹ stanowi wed³ug wyboru
Ubezpieczaj¹cego:
1) wartoœæ odtworzeniowa - przez co rozumie siê koszty nabycia

nowego sprzêtu tego samego rodzaju i wydajnoœci lub o naj-
bardziej zbli¿onych parametrach technicznych oraz koszty insta-
lacji na stanowisku pracy;

2) wartoœæ ksiêgowa brutto - przez co rozumie siê wartoœæ ksiê-
gow¹ pocz¹tkow¹ sprzêtu z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przeszacowañ.

2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest równa wartoœci okreœlonej przez
Ubezpieczaj¹cego wed³ug zasad okreœlonych w ust. 1.

3. W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczaj¹cego sumy ubez-
pieczenia sprzêtu elektronicznego ni¿szej od wymaganej wartoœci
ubezpieczeniowej, naliczone odszkodowanie zostanie pomniejszone
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubez-
pieczenia do wartoœci ubezpieczeniowej tego sprzêtu.

4. W przypadku nadubezpieczenia sprzêtu elektronicznego (zade-
klarowana przez Ubezpieczaj¹cego w umowie suma ubezpiecze-
nia przewy¿sza wartoœæ ubezpieczeniow¹) UNIQA TU S.A. odpo-
wiada tylko do wartoœci ubezpieczeniowej.

5. Przyjêta w umowie suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszyst-
kich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubez-
pieczenia w odniesieniu do okreœlonej grupy mienia, przy czym
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za poszczególny
przedmiot wchodz¹cy w sk³ad ubezpieczonego sprzêtu elektronicz-
nego, o którym mowa w ust. 1 stanowi wartoœæ ubezpieczeniowa
danego przedmiotu okreœlona w wykazie sprzêtu elektronicznego
zg³oszonego do ubezpieczenia.

Rozdzia³ II Ubezpieczenie danych i noœników danych

Przedmiot ubezpieczenia

§ 14

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹:
1) dane;
2) wymienne noœniki danych.

2. Umowa ubezpieczenia danych oraz wymiennych noœników danych
mo¿e zostaæ zawarta w sytuacji posiadania ubezpieczenia sprzêtu
elektronicznego oraz pod warunkiem wykonywania kopii zapaso-
wych zbiorów danych, co najmniej raz w tygodniu i przechowywa-
nie ich w zamkniêtym pojemniku np. w szafie ogniotrwa³ej, sejfie
lub w archiwum (znajduj¹cym siê poza miejscem ubezpieczenia).
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3. Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane przez Ubezpie-
czaj¹cego przy ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego.

4. Dane oraz noœniki danych okreœlone w umowie ubezpieczenia s¹
objête ochron¹ w miejscu ubezpieczenia, a tak¿e w zewnêtrznym
archiwum danych oraz podczas transportu miêdzy miejscem ubez-
pieczenia i archiwum.

5. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ s¹ objête dane i wymienne noœniki danych
znajduj¹ce siê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia

§ 15

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada
za utratê, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wsku-
tek zdarzeñ, których wyst¹pienia Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony nie
byli w stanie przewidzieæ, i które uniemo¿liwi³y dalsze wykorzystywa-
nie przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z przeznaczeniem, a mianowi-
cie:
1) nast¹pi³o uszkodzenie lub zniszczenie noœnika danych w sposób

uniemo¿liwiaj¹cy zapisanie lub odczytywanie zgromadzonych na
nim danych;

2) nast¹pi³a utrata noœnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku
kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku, zdefiniowanej w § 2 pkt 12 i 23.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 16

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wymienionych w § 5,
a ponadto UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) w danych przechowywanych tylko w jednostce centralnej;
2) spowodowane b³êdnym oprogramowaniem;
3) w danych i programach jeszcze nie gotowych do u¿ytku oraz w tzw.

„kopiach pirackich”;
4) w danych, które zosta³y wprowadzone lub w jakikolwiek sposób

przetworzone po zajœciu wypadku ubezpieczeniowego, wynikaj¹-
cych z wadliwej konserwacji, przechowywania niezgodnego z okre-
œlonymi przez producenta warunkami;

5) za koszty poœrednie poniesione dodatkowo, np. koszt zakup nowej
licencji;

6) w przypadku kiedy nie zosta³y spe³nione warunki opisane w § 14 ust. 2.

Suma ubezpieczenia danych i noœników danych

§ 17

1. Sumê ubezpieczenia okreœla Ubezpieczaj¹cy odrêbnie dla poszcze-
gólnych przedmiotów ubezpieczenia, tj.:
1) danych;
2) wymiennych noœników danych.

2. Przedmioty ubezpieczenia okreœlone w ust. 1 ubezpiecza siê syste-
mem pierwszego ryzyka. Ubezpieczaj¹cy okreœla wysokoœæ sumy
ubezpieczenia, która winna odpowiadaæ wysokoœci przypuszczal-
nej maksymalnej straty, jaka mo¿e powstaæ w przedmiocie ubez-
pieczenia wskutek jednego zdarzenia, przy czym:
1) suma ubezpieczenia noœników danych powinna odpowiadaæ

wartoœci nowego zamiennika;
2) suma ubezpieczenia zbiorów danych powinna odpowiadaæ kosz-

tom wprowadzenia danych z kopii;
3) suma ubezpieczenia licencjonowanego oprogramowania sys-

temowego i u¿ytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej
powinna odpowiadaæ kosztom ich odtworzenia.

3. Przyjêta w umowie suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszyst-
kich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubez-
pieczenia w odniesieniu do okreœlonej grupy mienia, przy czym
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela za przedmioty
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 stanowi suma ubezpieczenia
okreœlona odrêbnie dla ka¿dego z tych przedmiotów ubezpieczenia.

4. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest równa wartoœci okreœlonej przez
Ubezpieczaj¹cego wed³ug zasad okreœlonych w ust. 2 pkt 1-3.

Rozdzia³ III Ubezpieczenie zwiêkszonych kosztów dzia³alnoœci

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 18

1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ wszelkie proporcjonalne i niepro-
porcjonalne koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego
w celu unikniêcia lub zmniejszenia przerw w dzia³alnoœci gospo-
darczej, powsta³ych na skutek szkody w sprzêcie elektronicznym
objêtym ubezpieczeniem:
1) koszty proporcjonalne - koszty powtarzaj¹ce siê, wzrastaj¹ce

proporcjonalnie do okresu przerwy w pracy sprzêtu elektro-
nicznego objêtego ubezpieczeniem, a ponoszone przez Ubez-
pieczonego w celu utrzymania ci¹g³oœci procesów operacyj-
nych w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, takie jak:
a) koszty wynajmu lub leasingu sprzêtu zastêpczego tego same-

go rodzaju, jakoœci i parametrów co uszkodzony/utracony sprzêt
elektroniczny,

b) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
c) koszty zastosowania zastêpczych metod pracy lub produkcji;

2) koszty nieproporcjonalne - koszty ponoszone przez Ubezpie-
czonego jednorazowo, niezale¿ne od czasu, w którym ubezpie-
czony sprzêt pozostaje niesprawny, takie jak:
a) koszty jednorazowego przeprogramowania,
b) koszty tymczasowej naprawy sprzêtu,
c) koszty monta¿u i demonta¿u sprzêtu zastêpczego.

2. Umowa ubezpieczenia zwiêkszonych kosztów dzia³alnoœci mo¿e
zostaæ zawarta w sytuacji posiadania ubezpieczenia sprzêtu elek-
tronicznego.

3. Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane przez Ubezpie-
czaj¹cego przy ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 19

UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za koszty dodatkowe:
1) powsta³e w zwi¹zku ze szkodami, o których mowa w § 5;
2) powsta³e wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia:

a) wymiennych noœników danych,
b) zbiorów danych,
c) licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytko-

wego produkcji seryjnej lub indywidualnej;
3) powsta³e wskutek decyzji organów administracji publicznej unie-

mo¿liwiaj¹cych lub opóŸniaj¹cych odtworzenie zniszczonego/
utraconego mienia albo wznowienie dzia³alnoœci;

4) powsta³e wskutek braku œrodków na naprawê lub wymianê
uszkodzonego, utraconego lub zniszczonego sprzêtu elektro-
nicznego;

5) powsta³e w zwi¹zku ze szkodami w sprzêcie zastêpczym;
6) spowodowane zmianami, ulepszeniami przedmiotów objêtych

ubezpieczeniem sprzêtu elektronicznego.

Suma ubezpieczenia zwiêkszonych kosztów dzia³alnoœci

§ 20

1. Sumê ubezpieczenia okreœla Ubezpieczaj¹cy oddzielnie dla kosz-
tów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych, przy czym:
1) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to maksy-

malna kwota tych kosztów przewidywana do poniesienia
w ci¹gu jednego miesi¹ca (miesiêczny limit odszkodowawczy);

2) dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to maksy-
malna kwota tych kosztów przewidywana do poniesienia
w okresie odszkodowawczym.

2. Suma ubezpieczenia oraz limit odszkodowawczy okreœlone we-
d³ug zasad podanych w ust. 1, stanowi¹ górn¹ granicê odpowie-
dzialnoœci UNIQA TU S.A.

3. Koszty dodatkowe ubezpieczane s¹ systemem pierwszego ryzyka.
Ubezpieczaj¹cy okreœla wysokoœæ przypuszczalnych maksymalnych
kosztów dodatkowych.
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Rozdzia³ IV Postanowienia wspólne

Zabezpieczenie mienia

§ 21

1. Sprzêt elektroniczny, noœniki danych, dane na nich zawarte oraz
oprogramowanie winny znajdowaæ siê w lokalu lub budynku nale-
¿ycie zabezpieczonym.

2. Lokal, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, uwa¿a siê za
nale¿ycie zabezpieczony, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie co najmniej nastê-
puj¹ce warunki:
1) znajduje siê w budynku o trwa³ej konstrukcji, którego dachy,

œciany, stropy oraz pod³ogi wykonane s¹ z materia³ów i wed³ug
technologii w³aœciwej dla obiektów handlowych, biurowych,
us³ugowych lub produkcyjnych - stosownie do charakteru pro-
wadzonej dzia³alnoœci i rodzaju ubezpieczonego mienia;

2) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do lokalu s¹:
a) w nale¿ytym stanie technicznym,
b) prawid³owo skonstruowane, osadzone i zamkniête, tak ¿e:

- wy³amanie lub wywa¿enie nie jest mo¿liwe bez u¿ycia
si³y lub narzêdzi,

- otwarcie nie jest mo¿liwe bez u¿ycia podrobionych lub
dopasowanych kluczy,

c) zamkniête na co najmniej dwa ró¿ne zamki wielozastawkowe
lub ró¿ne k³ódki wielozastawkowe zawieszone na oddziel-
nych skoblach, przy czym jedno z zamkniêæ jest o zwiêkszo-
nej odpornoœci na sforsowanie potwierdzone atestem/cer-
tyfikatem, œwiadectwem kwalifikacji jakoœci lub innym do-
kumentem wydanym przez upowa¿nion¹ jednostkê,
a w przypadku drzwi antyw³amaniowych posiadaj¹cych
œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany
przez upowa¿nion¹ jednostkê - na zamki stanowi¹ce jego
wyposa¿enie.

3) drzwi wewnêtrzne prowadz¹ce do pomieszczeñ s¹ pe³ne
i zaopatrzone w co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,
a klucze s¹ w posiadaniu osób uprawnionych;

4) klucze do lokalu s¹ przechowywane w sposób chroni¹cy je
przed kradzie¿¹ i dostêpem osób nieuprawnionych;

5) wszystkie okna, oszklone drzwi i inne otwory szklane w lokalu,
s¹ w nale¿ytym stanie technicznym, w³aœciwie osadzone i za-
mkniête tak, ¿e ich wy³amanie lub wywa¿enie nie jest mo¿liwe
bez u¿ycia si³y lub narzêdzi; otwory szklane piwnic, parterów
itp. oraz lokali, do których jest dostêp z balkonów, tarasów,
dachów itp., s¹ na ca³ej powierzchni zabezpieczone przeciw-
w³amaniow¹ os³on¹ mechaniczn¹ w postaci krat, rolet, ¿aluzji
lub okiennic, które:
a) s¹ takiej konstrukcji i tak za³o¿one, ¿e nie jest mo¿liwe prze-

dostanie siê do wnêtrza bez uprzedniego ich uszkodzenia
bez u¿ycia si³y lub narzêdzi,

b) maj¹ atest techniczny wydany przez upowa¿nion¹ do tego
instytucjê,

c) bêd¹c w postaci ruchomej - zamykane s¹ co najmniej na
jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê wielozastawkow¹,
gdy zamkniêcie znajduje siê na zewn¹trz otworów szkla-
nych.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 5 w czêœci dotycz¹cej dodatkowego zabez-
pieczenia okien, oszklonych drzwi i innych zewnêtrznych otworów nie
maj¹ zastosowania, jeœli w lokalu, w którym znajduje siê ubezpie-
czone mienie:
1) ustanowiono sta³y dozór wy³¹cznie dla tego lokalu lub;
2) funkcjonuj¹ czynne urz¹dzenia sygnalizacyjno - alarmowe lub;
3) wykonano oszklenia ze szk³a warstwowego o zwiêkszonej od-

pornoœci na rozbicie potwierdzonej atestem wydanym przez
upowa¿nion¹ instytucjê.

4. W przypadku u¿ytkowania poszczególnych lokali w budynku przez
osoby trzecie - wszystkie drzwi do lokali, w których zlokalizowane
jest ubezpieczone mienie, winny spe³niaæ wymogi okreœlone w ust. 2
pkt 2 - 5.

5. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zastoso-
wanie maj¹ ponadto nastêpuj¹ce zapisy:
1) sprzêt elektroniczny uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, jeœli:

a) posiada zabezpieczenia przed wy³adowaniami atmosferycz-
nymi i przepiêciami,

b) wszystkie po³¹czenia elektryczne, jak zasilanie i ³¹cza komu-
nikacyjne (sieci) powinny byæ nale¿ycie wykonane i zabez-

pieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez osoby
przebywaj¹ce w pomieszczeniach oraz winny byæ niezale¿ne
od innych urz¹dzeñ elektrycznych;

2) urz¹dzenia klimatyzacyjne i alarmowe uwa¿a siê za nale¿ycie
zabezpieczone, jeœli spe³niaj¹ warunki okreœlone w ust. 5 pkt 1
oraz s¹:
a) wyposa¿one w niezale¿ne czujniki do pomiaru temperatury

i wilgotnoœci, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu
optycznego i akustycznego,

b) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczonego,
c) wyposa¿one w automatyczne urz¹dzenia do awaryjnego

wy³¹czania siê, odpowiadaj¹ce wymaganiom producenta
sprzêtu elektronicznego.

6. Zapisy ust. 1 - 3 stosuje siê odpowiednio w odniesieniu do zabez-
pieczenia mienia znajduj¹cego siê w budynku.

Suma ubezpieczenia

§ 22

1. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszaniu o wysokoœæ odszkodo-
wañ wyp³acanych z tytu³u szkód powsta³ych w okresie ubezpiecze-
nia (konsumpcja sumy ubezpieczenia).

2. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego suma ubezpieczenia mo¿e byæ uzu-
pe³niona do pierwotnej wysokoœci lub podwy¿szona w trakcie okresu
ubezpieczenia pod warunkiem op³aty sk³adki uzupe³niaj¹cej, ustalo-
nej na podstawie ponownej oceny ryzyka.

3. Uzupe³niona lub podwy¿szona suma ubezpieczenia obowi¹zuje
od dnia nastêpnego po zap³aceniu sk³adki uzupe³niaj¹cej.

§ 23

UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿ w granicach sumy ubezpieczenia
poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego koszty:
1) wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego,

w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrod-
ków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile œrodki te by³y celo-
we, chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne;

2) usuniêcia pozosta³oœci po zniszczonym, w zwi¹zku ze szkod¹, ubez-
pieczonym mieniu - do 10% wartoœci powsta³ej szkody.

Sk³adka za ubezpieczenie

§ 24

1. Sk³adka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie taryfy sk³a-
dek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia (sprzêt elektroniczny, dane

i noœniki danych, koszty dodatkowe);
2) miejsca i lokalizacji ubezpieczanego mienia;
3) sposobu i miejsca u¿ytkowania sprzêtu;
4) wysokoœci sumy ubezpieczenia;
5) dodatkowego zakresu ubezpieczenia;
6) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
7) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
8) rodzaju zastosowanych œrodków zabezpieczenia mienia;
9) czêstotliwoœci op³acania sk³adki;
10)rodzaju dzia³alnoœci prowadzonej przez Ubezpieczonego;
11)innych czynników, w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.

2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u:
1) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) zastosowanych, dodatkowych ponad wymagane, œrodków zabez-

pieczenia mienia:
a) sta³ego dozoru ubezpieczonego mienia,
b) czynnych elektronicznych urz¹dzeñ i systemów sygnaliza-

cyjno - alarmowych z wa¿nym atestem, zainstalowanych
w lokalu lub w budynku bêd¹cym miejscem ubezpieczenia
sprzêtu elektronicznego albo dodatkowo po³¹czonych z jed-
nostkami stra¿y po¿arnej policji lub firm ochrony mienia,

c) posiadania w³asnych jednostek stra¿y po¿arnej;
3) innych czynników, w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
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3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u:
1) rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe

klauzule;
2) roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
3) lokalizacji przedmiotu ubezpieczenia w obiektach lub w loka-

lach wyposa¿onych w samoczynne urz¹dzenia tryskaczowe lub
proszkowe;

4) u¿ytkowania sprzêtu zainstalowanego poni¿ej poziomu gruntu;
5) u¿ytkowania sprzêtu przez placówki oœwiatowe;
6) innych czynników przy indywidualnej ocenie ryzyka.

§ 25

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie 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.

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

§ 26

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpie-
czaj¹cego.

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ
co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko albo nazwê, NIP, PKD, REGON oraz adres Ubez-

pieczaj¹cego;
2) imiê i nazwisko albo nazwê, NIP, PKD, REGON oraz adres Ubez-

pieczonego;
3) adresy lokalizacji ubezpieczonego mienia;
4) okres ubezpieczenia;

5) opis przedmiotu ubezpieczenia wraz z sum¹ ubezpieczenia;
6) informacje dotycz¹ce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (klau-

zule);
7) rodzaj zastosowanych zabezpieczeñ;
8) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodo-

waniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich iloœci,
rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich.

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.

4. Ubezpieczaj¹cy przed zawarciem umowy ubezpieczenia zobowi¹-
zany jest udzieliæ UNIQA TU S.A. informacji o posiadaniu ochrony
ubezpieczeniowej mienia zg³aszanego do ubezpieczenia w zakre-
sie tego samego ryzyka u innych ubezpieczycieli. Ponadto po za-
warciu umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU,
Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do niezw³ocznego przekazania
UNIQA TU S.A. informacji o uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej
na podstawie umów zawartych z innymi ubezpieczycielami w od-
niesieniu do tego samego przedmiotu ubezpieczenia w zakresie
tego samego ryzyka.

§ 27

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 pismach;

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.

3. Obowi¹zki informacyjne wynikaj¹ce z niniejszych OWU i umowy
ubezpieczenia spoczywaj¹ zarówno na Ubezpieczaj¹cym, jak i na
Ubezpieczonym, chyba ¿e Ubezpieczony nie wiedzia³ o zawarciu
umowy ubezpieczenia na jego rachunek.

§ 28

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumen-
tów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jed-
noczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzy-
skanych informacji.

§ 29

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

§ 30

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 ubezpiecze-
nia w zakresie w jakim dotycz¹ jego praw i obowi¹zków.

Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

§ 31

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku lub
krótszy.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê dnia nastêpnego
po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalo-
nej w umowie, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.

§ 32

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

pieczenia;
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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) w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia,

z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
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 § 25 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.

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.

§ 33

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

a) w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 10,
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci

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

szkody, niezale¿nie czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie,
czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§ 34

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 25

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 zabezpieczeniu przedmiotu ubez-
pieczenia.

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

§ 35

W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zo-
bowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.

Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego

§ 36

Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) przestrzegania zaleceñ producenta w zakresie monta¿u, warun-

ków eksploatacji oraz sposobu u¿ytkowania sprzêtu objêtego
ochron¹ ubezpieczeniow¹;

2) przestrzegania przepisów prawa reguluj¹cych prowadzon¹ przez
niego dzia³alnoœæ objêt¹ zakresem ubezpieczenia, a tak¿e po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹cych na celu zapobie-
ganie powstawaniu szkód, w tym przepisów o ochronie przeciw-
po¿arowej;

3) przestrzegania przepisów w sprawie okreœlenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpo-
wiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwa-
rzania danych osobowych;

4) przestrzegania warunków zabezpieczenia mienia, o których mowa
w niniejszych OWU;

5) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami finansowymi, w sposób umo¿liwiaj¹cy
w razie powstania szkody bezsporne ustalenie wartoœci tego mienia;

6) zabezpieczenia ewidencji ubezpieczonego mienia przed zniszcze-
niem, kradzie¿¹ lub zaginiêciem;

7) wykonywania kopii bezpieczeñstwa danych co najmniej raz dziennie;

8) przechowywania kopii zapasowych danych oraz oprogramowania
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu poza pomieszczeniem,
gdzie znajduje siê ubezpieczone mienie;

9) zapewnienia przedstawicielom UNIQA TU S.A. dostêpu do ubez-
pieczonego sprzêtu w celu lustracji ryzyka ubezpieczeniowego.

§ 37

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 3 dni zawiadomiæ
UNIQA TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;

3) 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;

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody
w wyniku pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, powia-
domiæ o tym policjê;

5) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
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 oglêdzin przez
przedstawiciela UNIQA TU S.A., chyba ¿e zmiana jest niezbêdna
w celu zapobie¿enia powstawaniu dalszych szkód; UNIQA TU S.A.
nie mo¿e powo³ywaæ siê na to postanowienie, je¿eli nie rozpo-
czê³a czynnoœci likwidacyjnych w ci¹gu 3 dni od daty otrzyma-
nia zawiadomienia o powstaniu szkody;

7) zawiadomiæ niezw³ocznie UNIQA TU S.A. i miejscowy organ
policji w razie powziêcia wiadomoœci o miejscu sk³adowania
utraconego mienia.

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

3. 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, je¿eli to naruszenie przyczy-
ni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A.
ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.

§ 38

Niedope³nienie któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w § 36
pkt 1, 4, 7, 8, 9 i § 37 ust. 1 pkt 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.

Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania

§ 39

1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wyso-
koœæ szkody, a jednoczeœnie nie przekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w odniesieniu
do ka¿dego przedmiotu ubezpieczenia.

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

3. Jako wysokoœæ szkody przyjmuje siê:
1) w sprzêcie elektronicznym

a) przy szkodzie czêœciowej - koszty naprawy uszkodzonego
sprzêtu z uwzglêdnieniem kosztów demonta¿u, monta¿u;
w przypadku gdy czêœci zapasowe pochodz¹ce z produkcji
seryjnej s¹ ju¿ niedostêpne (np. czêœci przestarza³e) - wy-
sokoœæ szkody ustala siê na podstawie ostatnio dostêpnej
listy cen stosowanych przez producenta lub ich aktualnej
wartoœci rynkowej,

b) przy szkodzie ca³kowitej - koszty nabycia mienia tego samego
rodzaju, typu i parametrów wraz z kosztami zainstalowania
sprzêtu na stanowisku,
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c) w razie, gdy naprawa lub wymiana jest niemo¿liwa - UNIQA
TU S.A. zwraca koszty, jakie nale¿a³oby ponieœæ w razie na-
prawy lub wymiany uszkodzonego sprzêtu, jednak nie wiê-
cej ni¿ wartoœæ przedmiotu sprzed szkody;

2) w wymiennych noœnikach danych - koszty nabycia rzeczy tego
samego rodzaju, gatunku i jakoœci;

3) w danych - koszty poniesione w zwi¹zku z odtworzeniem danych
poprzez wprowadzenie danych z kopii zapasowych;

4) w programach licencjonowanych - koszty poniesione w zwi¹zku
z wymian¹ lub odtworzeniem oprogramowania systemowego
lub u¿ytkowego.

4. W ubezpieczeniu kosztów dodatkowych UNIQA TU S.A. pokrywa
udokumentowane koszty dodatkowe poniesione w okresie odszko-
dowawczym (okres odszkodowawczy rozpoczyna siê od dnia po-
wstania szkody w ubezpieczonym sprzêcie elektronicznym i trwa
12 miesiêcy, jeœli nie umówiono siê inaczej), przy czym:
1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - podstawê ustalenia

wysokoœci odszkodowania stanowi¹ koszty dodatkowe ograni-
czone do miesiêcznego limitu odszkodowawczego, o którym
mowa w § 20 ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - podstawê ustalenia
wysokoœci odszkodowania stanowi¹ koszty dodatkowe ograni-
czone do sumy ubezpieczenia.

§ 40

1. Koszty naprawy:
1) nie mog¹ przekroczyæ wartoœci przedmiotu szkody;
2) powinny byæ udokumentowane odpowiednim rachunkiem,

a w przypadku dokonania przez Ubezpieczonego naprawy
we w³asnym zakresie - wycena ogranicza siê do zwrotu udoku-
mentowanych kosztów materia³ów i p³ac poniesionych w celu
naprawy;

3) obejmuj¹ równie¿ koszty:
a) pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele

i œwiêta,
b) przejazdu krajowych konsultantów i in¿ynierów.
c) ekspresowego transportu sprzêtu na obszarze kraju.

2. Rachunek strat oraz rachunki kosztów naprawy podlegaj¹ weryfi-
kacji przez UNIQA TU S.A. co do zakresu i wartoœci robót.

3. Koszty naprawy, nabycia, monta¿u, odtworzenia, wytworzenia
odnosz¹ siê do cen z dnia ustalania wysokoœci odszkodowania.

4. Przy ustalaniu wysokoœci szkody nie uwzglêdnia siê:
1) kosztów zwi¹zanych z modernizacj¹ lub ulepszeniem przed-

miotu szkody;
2) kosztów napraw prowizorycznych, je¿eli ³¹czne koszty naprawy

prowizorycznej i koñcowej przewy¿szaj¹ koszty pojedynczej na-
prawy koñcowej;

3) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia-
³ów potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu
przed szkod¹;

4) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej przedmiotu
szkody.

§ 41

Od ustalonej wysokoœci szkody potr¹ca siê:
1) wartoœæ pozosta³oœci, które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego

u¿ytku, przeróbki lub naprawy;
2) udzia³ w³asny Ubezpieczonego:

a) 15% wysokoœci szkody, nie mniej ni¿ 300 PLN dla sprzêtu elek-
tronicznego starszego ni¿ 4 lata,

b) 5% wysokoœci szkody - dla wymienialnych noœników danych,
c) 10% wysokoœci szkody - dla programów licencjonowanych,
d) 10% wysokoœci szkody w ubezpieczeniu kosztów dodatkowych,
e) 15% wysokoœci szkody - dla danych;

3) okreœlon¹ kwotê franszyzy redukcyjnej - dla sprzêtu elektronicznego
innego ni¿ wymieniony w ust. 1, pkt 2, lit. a, wynosz¹c¹ nie mniej
ni¿:
a) 200 PLN - dla wyposa¿enia biurowego i elektronicznego prze-

twarzania danych oraz sprzêtu telekomunikacyjnego,
b) 300 PLN - dla sprzêtu RTV audio i video oraz dla sprzêtu prze-

mys³u graficznego,
c) 400 PLN - dla sprzêtu medycznego, sprzêtu alarmowego, pomia-

rowego i automatyki przemys³owej oraz dla innego sprzêtu (w tym
urz¹dzeñ klimatyzacyjnych i zasilaj¹cych).

§ 42

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 ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci
odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie wyp³aca
siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale¿ytej
starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe. Jednak¿e
w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pi-
semnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci
zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca bez-
sporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej Ubezpieczonego/
Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego odszkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wy-
sokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym pisemnie osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem, wska-
zuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³ko-
wit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania.

6. Je¿eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wiêcej ubezpie-
czycieli na sumy, które ³¹cznie przewy¿szaj¹ jego wartoœæ ubezpie-
czeniow¹, Ubezpieczaj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ œwiadczenia przeno-
sz¹cego wysokoœæ szkody. Miêdzy ubezpieczycielami ka¿dy z nich
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwój-
nego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 43

1. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony odzyska³ przedmioty w stanie
niezmienionym UNIQA TU S.A. wolne jest od obowi¹zku wyp³aty
odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zosta³o ju¿ wyp³a-
cone, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest niezw³ocz-
nie zwróciæ UNIQA TU S.A. wyp³acon¹ kwotê.

2. W razie odzyskania przedmiotów w stanie zmienionym tj. uszko-
dzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega kwota odszkodo-
wania w takim stosunku, w jakim pozostaje wartoœæ przedmiotów
po ich odzyskaniu do ich pierwotnej wartoœci ustalonej przy obli-
czeniu wysokoœci szkody.

Roszczenia regresowe

§ 44

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania przez UNIQA TU S.A. roszczenie
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpo-
wiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do
wysokoœci zap³aconego odszkodowania.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony bez zgody UNIQA
TU S.A. zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób
odpowiedzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ogranicze-
nie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania
UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego
odszkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§ 45

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 znany UNIQA TU S.A.
adres uwa¿a siê za dostarczon¹.
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Skargi i za¿alenia

§ 46

1. Ubezpieczaj¹cemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo zg³aszania do Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonanie obowi¹zków
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

§ 47

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

2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunkach ubezpie-
czenia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.

3. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo
polskie.

4. 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 Ubezpiecza-
j¹cego/Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa, ze szczególnym uwzglêdnieniem kodeksu cywil-
nego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. Nr 37/2008 z dnia 7 lutego 2008 r.
i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 kwietnia 2008r.
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