1. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 - PROGRAM UBEZPIECZENIA
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Ubezpieczenie we wskazanym zakresie i warunkach dotyczy każdego Ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całość mienia, również budynki i budowle niepołączone trwale z
gruntem oraz mienie w nich się znajdujące.
Ochrona ubezpieczeniowa w pełnym zakresie obejmuje mienie bez względu na liczbę dni jego
użytkowania w trakcie roku kalendarzowego.
Ochrona obejmuje szkody spowodowane przez zwierzęta.
Ochrona obejmuje mienie należące do Ubezpieczonego oraz mienie użytkowane przez niego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.
Ubezpieczenie dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczony prowadzi działalność lub składuje
mienie.
Definicje do programu:

Wartość odtworzeniowa (nowa) (O) - wartość odpowiadająca cenie nabycia przedmiotu
ubezpieczenia w stanie nowym, ale nie ulepszonym, to jest z uwzględnieniem tych samych lub
najbardziej zbliżonych parametrów technicznych, gatunku i rodzaju wraz z kosztami transportu i
montażu, o ile te koszty uwzględnia się w cenie nabycia, odpowiadająca:

w przypadku budynków i budowli – kosztom odbudowy w tej samej lokalizacji, z uwzględnieniem
dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu
takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, powiększonym o koszty zwykłego transportu i
montażu;

w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – kosztom naprawy lub wytworzenia nowego
przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych
parametrach, powiększonym o koszty zwykłego transportu i montażu;
Wartość księgowa (ewidencyjna) brutto (KB) – księgowa wartość początkowa przedmiotu
ubezpieczenia uwzględniająca obowiązujące przeszacowania;
Wartość rzeczywista – wartość odpowiadająca wartości odtworzeniowej (nowej) przedmiotu
ubezpieczenia pomniejszonej o zużycie techniczne;
System ubezpieczenia na sumy stałe – system, w którym suma ubezpieczenia dla każdego
przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego całkowitej wartości, w rozumieniu definicji określonych
odpowiednio w §2 ust. 1 pkt 41), 42) i 43) OWU.
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – system, w którym suma ubezpieczenia jest ustalana
według wysokości prawdopodobnej maksymalnej szkody, która może powstać wskutek jednego
zdarzenia losowego.
Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo lub procentowo
wartość pomniejszająca wysokość odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym mieniu.
Franszyza integralna – ustalona w umowie kwota, do wysokości, której Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wysokość szkody przekracza tę kwotę, Ubezpieczyciel wypłaca
odszkodowanie w pełnej wysokości poniesionej straty, bez potrącenia franszyzy integralnej.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
2.1
UBEZPIECZENIE MIENIA – DZIAŁ I OWU /PD/
Wariant I - Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych, w którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń
losowych:
a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi i zapadnia się ziemi, lawiny, naporu
śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;
h) kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu (dewastacji) pod warunkiem ustanowienia odrębnych
limitów odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia.
Wariant II (tylko dla budynków i budowli murowanych) – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w
którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nagłe, niespodziewane oraz niezależne od woli
ubezpieczonego szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu przedmiotu
ubezpieczenia wskutek zdarzenia losowego, powodujące konieczność restytucji poprzez odbudowę,
naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tego mienia, z zachowaniem wyłączeń OWU.

2.2.

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu:
w trakcie jego przenoszenia lub przemieszczania w obrębie ubezpieczonych lokalizacji
spowodowane ruchem pojazdu lub przewożonego nim ładunku, w tym pojazdu użytkowanego
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników

w pojazdach wolnobieżnych nie podlegających rejestracji podczas ich poruszania się po terenie
siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w szczególności polegające na przewróceniu się,
kolizji z innym pojazdem, kolizji z przedmiotem, osobą, upadkiem

powstałe w wyniku osmalenia, przypalenia, również bez widocznego ognia, które powoduje
ograniczenie lub brak możliwości korzystania z mienia

koszty usunięcia i poszukiwania miejsca awarii oraz koszty przywrócenia miejsca awarii do stanu
pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni uszkodzonej w wyniku awarii. Limit 100.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.



PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle murowane wraz ze
stałymi elementami oraz elementami
zewnętrznymi i instalacjami, w tym
domki,
wiaty,
garaże,
altany,
wigwamy, ławki, zadaszenia, rynny,
anteny,
grille
murowane
z
wyłączeniem
urządzeń
do
prowadzenia gospodarki łowieckiej.
Nakłady inwestycyjne, adaptacyjne w
obcych i własnych środkach trwałych
Budynki i budowle drewniane wraz ze
stałymi elementami oraz elementami
zewnętrznymi i instalacjami w tym
domki,
wiaty,
garaże,
altany,
wigwamy, ławki) z wyłączeniem
urządzeń do prowadzenia gospodarki
łowieckiej
Maszyny, urządzenia, wyposażenie w
tym sprzęt elektroniczny stacjonarny i
przenośny powyżej 5 lat, mienie
niskocenne, maszyny i sprzęt rolniczy,
ławki, podwoda
Trofea
Środki obrotowe
Broń myśliwska
Wartości
pieniężne
w
tym
gotówka(max. 1.000 zł)
Urządzenia
do
prowadzenia
gospodarki łowieckiej w tym paśniki,
podsypy,
urządzenia
strzeleckie,
lizawki, zwyżki, woliery, ambony,
urządzenia i wyposażenia strzelnicy.
Budynki i budowle w budowie wraz z
materiałami
budowlanymi
zgromadzonymi
w
miejscu
wykonywania budowy wskazanym we
wniosku – zgodnie z klauzulą
Dewastacja (inna niż polegająca na
podpaleniu lub spaleniu)

System
ubezpieczenia

Wartość ubezpieczeniowa

Wartość
księgowa
brutto

Stawka

Sumy stałe

Wartość
odtworzeniowa

Pierwsze ryzyko

Wartość odtworzeniowa

Sumy stałe

Wartość
odtworzeniowa

Wartość
księgowa
brutto

0,50%

Pierwsze ryzyko

Wartość
odtworzeniowa

Wartość
księgowa
brutto

0,30%

Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko

0,30%

0,30%

Wartość rynkowa
Cena zakupu
Wartość
Wartość
odtworzeniowa rzeczywista

0,30%
0,30%

Pierwsze ryzyko

Wartość nominalna

0,30%

Pierwsze ryzyko

Wartość
odtworzeniowa

Sumy stałe

Wartość odtworzeniowa

0,50%

Limit 30 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia, w tym:
Podlimit
dla
szkód
estetycznych w tym graffiti
5 000 zł.
W odniesieniu do urządzeń
prowadzenia
gospodarki

Składka
dodatko
wa 100 zł
za
klauzulę

Pierwsze ryzyko

Wartość
księgowa
brutto

0,30%

1,50%

łowieckiej/np. ambony/ limit
50%
sumy
ubezpieczenia
urządzenia dotkniętego szkodą
nie więcej niż 1.500,00 zł
2.3.PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek,
termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia
na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu
samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu
lub umów pokrewnych).
 W ramach ubezpieczenia budynków i budowli ochrona obejmuje elewację, elementy na stałe do nich
przytwierdzone, również znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli oraz instalacje, przyłącza i
media znajdujące się w odległości 300 metrów od nich, jeżeli nie stanowią oddzielnej pozycji w wykazie
mienia.
 Ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub
elektroniczne przynależące do budynków i budowli /Ubezpieczającego Ubezpieczonego.
 Przez budowlę i ich elementy oraz mienie zewnętrzne należy rozmieć między innymi: obiekty małej
architektury, elementy zagospodarowania terenu, ławki, altany, pomniki, rzeźby, tablice informacyjne,
słupy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, oprawy lamp i lampy, sygnalizacja świetlna, ogrodzenia,
bramy, siłowniki bram, szlabany, anteny, kamery, czujki, szyldy,
transparenty, zadaszenia, rynny,
balustrady, maszty, parkingi, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wiaty, bariery
ochronne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, i, siłownie zewnętrzne, wyposażenie boisk, sieci
wod-kan wraz z przyłączami i włazami, studnie, studnie głębinowe z urządzeniami, kanały, sieci cieplne,
kolektory, rurociągi, przykanaliki, sieci sanitarne i deszczowe, ciągi technologiczne oczyszczalni,
instalacje i sieci elektryczne, sieci teletechniczne, co, gazowe itp.


2.4.

Ubezpieczenie dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi
działalność lub składuje mienie.

Franszyzy:
Franszyza integralna wynosi 200 zł na każde zdarzenie
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Klauzula – ubezpieczenie budynków w budowie.
Ubezpieczeniem objęte są także budynki w budowie bez wymaganych pozwoleń na użytkowanie
wraz z elementami stałymi (zewnętrznymi i wewnętrznymi), maszynami, urządzeniami,
wyposażeniem, instalacjami, białym montażem)
Klauzula budynku w budowie do OWU mienia w wariancie zdarzeń nazwanych
1.
Zachowując postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia, zwane dalej OWU, nie
zmienione niniejszą Klauzulą, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group obejmuje ochroną
ubezpieczeniową inwestycję budowlaną.
2.
Niniejsza Klauzula ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Wiener TU
S.A. Vienna Insurance Group a podmiotami gospodarczymi realizującymi inwestycję budowlaną w
miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia.
3.
Pojęcia użyte w niniejszej Klauzuli oznaczają:
1)
inwestycja budowlana - budowa budynku znajdującego się w miejscu ubezpieczenia wskazanym
w umowie ubezpieczenia, prowadzona zgodnie z prawem budowlanym na podstawie ważnego
pozwolenia na budowę,
2)
wartość odtworzeniowa końcowa - wartość inwestycji budowlanej w ostatnim dniu umowy
ubezpieczenia, ustalona zgodnie z deklaracją ubezpieczającego na podstawie kosztorysu
budowlanego.
4.
Przedmiotem ubezpieczenia może być inwestycja budowlana polegająca na budowie budynku.
5.
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w
przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń: pożaru,
uderzenia pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, gradu, zapadania się
i osuwania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu i sadzy,
zalania, trzęsienia ziemi i powodzi.
6.
Suma ubezpieczenia dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku, powinna
odpowiadać łącznej wartości budynku, przy czym ubezpieczający ustala ją na podstawie wartości
odtworzeniowej końcowej, zdefiniowanej w ust. 3 pkt 2) niniejszej Klauzuli.

7.
8.
9.
10.

Sumę ubezpieczenia inwestycji budowlanej ustala się w systemie sum stałych i nie może być
wyższa niż 2.500.000 zł. W przypadku wyższej sumy ubezpieczenia ustala się indywidualne warunki
ubezpieczenia po ocenie ryzyka ubezpieczeniowego.
Dla obiektów ubezpieczonych wg niniejszej Klauzuli nie ma zastosowania wyłączenie OWU §7 ust 1
pkt 17).
§5 ust 1 pkt 11) OWU otrzymuje brzmienie: „mienie będące w trakcie rozruchu próbnego lub testów
poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez ubezpieczonego końcowego protokołu
zdawczo-odbiorczego”
Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie objęte umową ubezpieczenia zgodnie z niniejszą
Klauzulą wynosi 300 zł.

2.4.

Limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ryzyka dokonanej lub usiłowanej
kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji/wandalizmu:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku:
1) kradzieży z włamaniem - dokonanej lub usiłowanej
2) rozboju
3) wandalizmu, dewastacji
4) koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń i elementów zewnętrznych
5) kradzież zwykła/zuchwała
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, będące własnością lub będące w posiadaniu (w tym zarządzaniu
lub administrowaniu) ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz mienie użytkowane na podstawie umów
cywilno-prawnych.
Ubezpieczenie dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi
działalność lub składuje mienie.
Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Stałe elementy budynków i budowli z
wyłączeniem
urządzeń
do
prowadzenia gospodarki łowieckiej.
Nakłady inwestycyjne, adaptacyjne w
obcych i własnych środkach trwałych
Maszyny, urządzenia, wyposażenie w
tym sprzęt elektroniczny stacjonarny i
przenośny powyżej 5 lat, mienie
niskocenne, maszyny i sprzęt rolniczy,
ławki, podwoda
Trofea
Środki obrotowe
Broń myśliwska
Wartości pieniężne w tym gotówka
(max. 1.000 zł) od kradzieży z
włamaniem w lokalu
Wartości pieniężne w tym gotówka
(max. 1.000 zł) od rozboju
Wartości pieniężne w tym gotówka
(max. 1.000 zł) w transporcie
Urządzenia
do
prowadzenia
gospodarki łowieckiej w tym paśniki,
podsypy,
urządzenia
strzeleckie,
lizawki, zwyżki, woliery, ambony,
urządzenia i wyposażenia strzelnicy.
Materiały budowlane zgromadzone w
miejscu wykonywania budowy w
miejscu wskazanym we wniosku

System
ubezpieczenia

Wartość ubezpieczeniowa

Pierwsze ryzyko

Wartość
odtworzeniowa

Pierwsze ryzyko

Wartość odtworzeniowa

0,50%

Pierwsze ryzyko

Wartość odtworzeniowa

0,50%

Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko

Wartość rynkowa
Cena zakupu
Wartość
Wartość
odtworzeniowa rzeczywista

0,50%
0,50%

Pierwsze ryzyko

Wartość nominalna

0,50%

Pierwsze ryzyko

Wartość nominalna

0,50%

Pierwsze ryzyko

Wartość nominalna

0,50%

Pierwsze ryzyko

Pierwsze ryzyko

Pierwsze ryzyko

Wartość
księgowa
brutto

Wartość
odtworzenio
Max. limit
wa/
20.000 zł
Wartość
księgowa
brutto
W przypadku Wartość
kradzieży
odtworzenio
zwykłej
wa
max. limit

Stawka
0,50%

0,50%

2,50%

0,50%

5.000 zł
2.5.





W ubezpieczeniu gotówki i wartości pieniężnych w transporcie ubezpieczeniem objęte są w
szczególności szkody powstałe w wyniku:
kradzieży z włamaniem i rozboju ze środka transportu,
śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad
powierzonym mieniem,
ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę nad
powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku jego pożaru,
eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu.

W przypadku kradzieży mienia z budynków i budowli, które są wyposażone w drzwi i okna wymagane jest,
aby drzwi wejściowe były zamykane, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę
wielozastawkową. W odniesieniu do okien, w przypadku kradzieży wymagane jest, aby nie były one
pozostawione otwarte. Ten sam warunek odnosi się do drzwi.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za kradzież elementów stałych budynków i budowli (m.in. rynny,
parapety, anteny) pod warunkiem, że ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi lub siły.
Za kradzież zwykłą uznaje się zabór mienia w celu jego przewłaszczenia bez zniszczenia zabezpieczeń,
użycia siły lub przemocy.
Franszyzy:
Franszyza integralna wynosi 200 zł na każde zdarzenie
Franszyza redukcyjna: zniesiona
2.6. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK /EEI/
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
ubezpieczonego mienia, powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w następstwie zdarzenia losowego, w
tym szkody powstałe wskutek:

pożar, dym i sadza, wybuch, uderzenie pioruna, wiatr, powódź, deszcz, zalanie, działanie ciężaru
śniegu lub lodu, grad, lawina, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, upadek statku
powietrznego,
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub innych przedmiotów,

przepięcie, zaniku zasilania, zwarcia, przetężenie, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów
prądu i innych przyczyn, zjawiska indukcji oraz innych przyczyn elektrycznych

działania człowieka tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji,
błędu operatora, celowe zniszczenie; błędów w obsłudze, błędów projektowych, konstrukcyjnych,
nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, wad produkcyjnych;

kradzieży z włamaniem, rabunku (dokonanych lub usiłowanych, dewastacji, w tym graffiti

jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia

nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych lub chłodzących

akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem w/w zdarzeń oraz w sytuacji, gdy nie
wystąpiło żadne ze zdarzeń objętych ochroną, ale interwencja służb ratowniczych była konieczna

w trakcie jego przenoszenia lub przemieszczania w obrębie ubezpieczonych lokalizacji
Dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne/wymienne nośniki danych są objęte ochroną od utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas transportu między
miejscem ubezpieczenia a archiwum. Ubezpieczyciel pokrywa, co najmniej koszty:

automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych,

automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub
z dokumentów ubezpieczającego,

odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów,

odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,

koszty jednorazowego przeprogramowania,

koszty tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego.
Odtworzenie zbiorów danych i oprogramowania - ubezpieczenie obejmuje koszty wprowadzenia danych z
kopii zapasowych, koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów w formie papierowej oraz koszty
poniesione na odzyskanie danych przez wyspecjalizowane firmy z uszkodzonych dysków twardych i
wymiennych nośników danych
Ochrona obejmuje sprzęt przenośny podczas jego przewożenia pojazdem, przenoszenia bądź sprzęt na
stałe zainstalowany w pojazdach oraz sprzęt znajdujący się na zewnątrz budynków, o ile zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowany jest do
przechowywania/użytkowania na zewnątrz pomieszczeń bądź budynków.
Ubezpieczyciel/Wykonawca uznaje możliwość przeprowadzania napraw lub konserwacji sprzętu przez
wykwalifikowany personel Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zgłosić do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej mienie
nabyte w promocjach lub okazyjnie jak również mienie, którego wartość początkowa brutto jest znacznie
niższa od wartości odtworzeniowej.
ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny – Unia
Europejska
Przedmiot ubezpieczenia
stacjonarny sprzęt elektroniczny wg
Rozdziału I OWU
przenośny sprzęt elektroniczny wg
Rozdziału I OWU zgodnie
z
klauzulą nr 101
dane, zewnętrzne nośniki danych i
oprogramowanie wg Rozdziału II
OWU

System
ubezpieczenia

Wartość ubezpieczeniowa

Sumy stałe

Wartość
odtworzeniowa
Wartość
odtworzeniowa

I ryzyko

Wartość
odtworzeniowa

Sumy stałe

Stawka

Wartość
księgowa brutto

2,00%

Wartość
księgowa brutto

2,00%

Wartość
księgowa brutto

2,00%

Franszyzy:
dla sprzętu stacjonarnego: franszyza integralna wynosi 200 zł na każde zdarzenie
dla sprzętu przenośnego: franszyza redukcyjna wynosi 200 zł na każde zdarzenie (dotyczy także szkód
powstałych poza miejscem ubezpieczenia oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia)
dla oprogramowania, danych, nośników danych: franszyza integralna wynosi 200 zł na każde zdarzenie
W przypadku kradzieży mienia z budynków i budowli, które są wyposażone w drzwi i okna wymagane jest,
aby drzwi wejściowe były zamykane, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę
wielozastawkową. W odniesieniu do okien, w przypadku kradzieży wymagane jest, aby nie były one
pozostawione otwarte. Ten sam warunek odnosi się do drzwi.
2.7. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZEŃ.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na stłuczeniu (rozbiciu) zainstalowanego na stałe
oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego, w tym szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ścian i dachów
oraz szklanych przegród ściennych; szyb stanowiących składowe części gablot reklamowych, kontuarów,
mebli i lad chłodniczych; szyldów, transparentów, plafonów oraz rurek neonowych; luster; akwariów.
Ubezpieczenie w systemie – na I ryzyko według wartości odtworzeniowej
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, będące własnością lub będące w posiadaniu (w tym zarządzaniu
lub administrowaniu) ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz mienie użytkowane na podstawie umów
cywilno-prawnych.
Ubezpieczenie dotyczy każdej lokalizacji, w której Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi
działalność lub składuje mienie.

Rodzaj mienia

Suma
Wartość
ubezpieczenia ubezpieczenia

Szyby i inne przedmioty szklane, plexy od Max. limit
stłuczenia lub rozbicia (w tym oszklenia 5 000 zł
zewnętrznego i wewnętrznego, w tym
szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia
ścian i dachów oraz szklanych przegród
ściennych; szyb stanowiących składowe
części gablot reklamowych, kontuarów,
mebli; szyldów, transparentów, plafonów;
luster; oranżerie, akwariów, oszklenie
wiat przystankowych, tablice reklamowe,
tablice poza budynkiem lub lokalem ze

Wartość
odtworzeniowa

System
ubezpieczenia

Stawka

w systemie na 1%
pierwsze ryzyko

szkła, plastiku, tworzywa, neony, reklamy
świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
części szklane instalacji solarnych) z
uwzględnieniem uzasadnionych kosztów
ustawienia
rusztowań,
demontażu,
ponownego montażu
Franszyza:
Franszyza integralna wynosi 50 zł na każde zdarzenie
Franszyza redukcyjna: zniesiona
3. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJACE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:
1.

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów
ratownictwa – Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie dodatkowe, powyżej sumy ubezpieczenia,
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu
zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody,
powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach
umowy ubezpieczenia, choćby działania te okazały się nieskuteczne. Limit odpowiedzialności 30.000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD.

2.

Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: W odniesieniu do
ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem,
rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń, nowo
zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu
prób eksploatacyjnych, Ubezpieczenie nie obejmuje: części, które przez używanie lub swoje
właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w
szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk,
dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw,
katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi
do obróbki skrawaniem, elektrod, szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący
naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, szkód spowodowanych przez wady
lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział
Ubezpieczony lub jego przedstawiciele, szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej
eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i
remontów, Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko: 20 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zastosowanie – PD.

3.

Klauzula okolicznościowa - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia
okoliczności związanych ze szkodą (ustalenie przebiegu zdarzenia) i wypłacić należne odszkodowanie,
bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie
dotyczącej szkody. Zastosowanie – PD.

4.

Klauzula przepisów technicznych – niespełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wymogów nałożonych przepisami prawa o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń
technicznych, wykonywaniu dozoru technicznego lub obowiązków związanych z konserwacją
budynków, przewodów, urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych może być podstawa do
odmowy wypłaty odszkodowania lub obniżenia jego wysokości tylko wówczas, gdyż szkoda była
bezpośrednim następstwem powyżej określonych działań. W ubezpieczeniu nie ma zastosowania
wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach nieposiadających
książki obiektu, pozwolenia na użytkowanie – jeśli w chwili budowy tych obiektów powyższe pozwolenia
i dokumenty nie były wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy ubezpieczony obiekt w chwili
przejścia własności na Ubezpieczonego tych dokumentów nie posiadał. Zastosowanie – PD.

5.

Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa przez osoby niebędące reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przy czym za reprezentantów uważa się Prezesa Koła Łowieckiego. Zastosowanie – PD, EEI.

6.

Klauzula szkód powstałych w wyniku przepięcia – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz pokrywa szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się
pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące
uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego
wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w wyniku zmiany parametrów prądu w sieci
elektrycznej lub elektronicznej, nagłego wzrostu lub spadku napięcia w sieci elektrycznej, szkód
powstałych w wyniku niezachowania właściwych parametrów, dopływu prądu, w tym chwilowych przerw
w dopływie prądu. Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD.

7.

Klauzula dewastacji – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną mienie od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji.
Dewastacja rozumiana, jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną mienie (ruchome i nieruchomości) w tym
paśniki, podsypy, urządzenia strzeleckie, lizawki, zwyżki, woliery, ambony, urządzenia i wyposażenia
strzelnicy, środki trwałe, wyposażenie, środki obrotowe/zapasy, mienie pracownicze, sprzęt
elektroniczny, zewnętrzne elementy stałe i ruchome budynków i budowli, obiekty małej architektury,
urządzenia i wyposażenie zewnętrzne w tym elementy zagospodarowania terenu, ławki, altany, pomniki,
rzeźby, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, oprawy lamp i lampy,
ogrodzenia, bramy, siłowniki bram, szlabany, anteny, kamery, czujki, szyldy, transparenty, zadaszenia,
rynny, balustrady, maszty, place, parkingi, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wiaty,
bariery ochronne, toalety wolnostojące stałe i kontenerowe, obiekty sportowo- rekreacyjne z
urządzeniami, siłownie zewnętrzne, sieci wod-kan wraz z przyłączami i włazami, studnie, studnie
głębinowe z urządzeniami, kanały, sieci cieplne, kolektory, rurociągi, przykanaliki, sieci sanitarne i
deszczowe, ciągi technologiczne oczyszczalni, instalacje i sieci elektryczne, sieci teletechniczne, co,
gazowe. Ochrona dotyczy również mienia zarządzanego przez ubezpieczającego/ubezpieczonego.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu 30 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia. W ramach limitu pokrywane są również szkody estetyczne w tym
szkody polegające na pomalowaniu, graffiti 5 000 zł. Zastosowanie – PD.

8.

Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz, w tym również zamocowanego na
zewnątrz budynków, budowli, słupów - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia
ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa ani nie ulega żadnym ograniczeniom dla mienia
znajdującego się na zewnątrz oraz zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynków/budowli/słupów,
anteny, oświetlenie, neony, markizy, szyldy, transparenty, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt
do instalacji, siłowniki bram, szlabany, klimatyzatory, rynny, kamery, czujki. Ochrona dotyczy także
ryzyka kradzieży i dewastacji. Limit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD.

9.

Kradzież zuchwała/zwykła niebędąca skutkiem rabunku bądź rozboju - Z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kradzież zwykłą
rozumianą, jako dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w celu przewłaszczenia, niepozostawiające
widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, czy groźby jej użycia.
Dotyczy mienia znajdującego się wewnątrz obiektów. Kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.
Ubezpieczający/Ubezpieczony winien w terminie 3 dni roboczych o dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu
zdarzenia zgłosić je Policji. Limit odpowiedzialności – 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

10.

Klauzula likwidacyjna mienia – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że bez względu na stopień amortyzacji, umorzenia lub zużycia technicznego danego przedmiotu
ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, odszkodowanie
wypłacane jest w pełnej wysokości /bez naliczania amortyzacji, umorzenia lub zużycia technicznego/,
obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu,
demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub
utraconej rzeczy albo ceny takiej samej lub podobnej rzeczy nowej , nie więcej jednak niż suma
ubezpieczenia. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w przypadku nieodtworzenia przedmiotu
ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie

protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej
jednak niż suma ubezpieczenia. Zastosowanie – PD.
11.

Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody - Dotyczy: zawartych ubezpieczeń
w systemie sum stałych. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony
uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania zasady proporcji, jeśli wysokość szkody nie
przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy
niedoubezpieczenie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego
szkodą na dzień wystąpienia szkody. Zastosowanie – PD, EEI.

12.

Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu (środki trwałe i przedmioty
nisko cenne) - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel
zastosuje automatyczną ochronę dla wszystkich nowo nabytych środków trwałych i wyposażenia i nowo
utworzonych lokalizacji z limitem do 20% sumy ubezpieczenia liczonej od ogólnej sumy ubezpieczenia
majątku zgłaszanego do ubezpieczenia w chwili zawierania polisy. Ubezpieczający zobowiązany jest do
zgłoszenia zakupu lub zwiększenia sumy ubezpieczenia w terminie 90 dni od daty zakupu.
Zastosowanie – PD, EEI.

13.

Klauzula nowych miejsc - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że ochroną ubezpieczeniową jest objęte automatycznie mienie w nowopowstałych lokalizacjach lub
miejscach związanych z prowadzoną działalnością pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela o
fakcie uruchomienia nowej placówki w ciągu 90 dni od jej otwarcia pod warunkiem braku ochrony.
Zastosowanie – PD, EEI.

14.

Klauzula skutków opadów lub naporu śniegu - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa szkody polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane przez niszczące działanie ciężaru śniegu i/lub
lodu na konstrukcję dachu lub inne elementy budynku/lokalu, przewrócenie się na skutek naporu śniegu
i/lub lodu mienia sąsiadującego na ubezpieczone mienie, zalanie ubezpieczonego mienia na skutek
topnienia śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na innych elementach budynków lub budowli.
Niniejsza klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia o szkody wynikłe ze zlodowacenia lub
topnienia śniegu lub lodu, zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas śniegu lub szkody powstałe w
wyniku rozszczelnień dachu spowodowanych na skutek zamarzania wody powstałej z topniejącego
śniegu lub lodu. Limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie –
PD, EEI.

15.

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pękania mrozowego - Z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w wyniku pękania mrozowego:
1) wewnątrz budynków
a) powstałe na skutek pękania rur, w tym pękania z powodu mrozu, o ile rury te są częścią instalacji:
technologicznych, wodnokanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego,
pomp cieplnych lub urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz;
b) powstałe w samych rurach o ile są one wynikiem działania mrozu;
c) powstałe z powodu mrozu w ubezpieczonych: kotłach grzejnych, bojlerach, zasobnikach,
wodomierzach, kaloryferach, urządzeniach technologicznych, klimatyzacyjnych, urządzeniach
ogrzewania solarnego, pompach cieplnych, armaturze łazienkowej lub urządzeniach stanowiących
wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz;
2) na zewnątrz budynków
a) powstałe w rurach na skutek ich pękania, w tym pękania z powodu mrozu, o ile rury te są częścią
ubezpieczonych instalacji: technologicznych, wodnokanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych,
ogrzewania solarnego, pomp cieplnych lub urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub
wystrój wnętrz i ułożone są w obrębie miejsca ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

16.

Klauzula zalaniowa – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zalania przez nieszczelny dach,

bądź spoiny na dachu i ścianach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę
okienną i drzwiową. Ubezpieczyciel pokrywa szkody spowodowane przesiąkaniem opadów przez dach i
ściany lub zawalenia się dachu również wówczas, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan
dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych
elementów obiektu. Limit 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI
17.

Klauzula składowania - ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również
mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. Limit
odpowiedzialności 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI.

18.

Klauzula katastrofy budowlanej - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej.
Ubezpieczyciel odpowiada zarówno za szkody powstałe w następstwie zawalenia się budynku
stanowiącego miejsce ubezpieczenia, jak również za te, które powstały w przedmiocie ubezpieczenia
na skutek katastrofy budowlanej budynków sąsiadujących; Katastrofa budowlana – niezamierzone,
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części w wyniku nagłej,
samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. Klauzula ma zastosowanie tylko dla
obiektów posiadających książkę obiektu i pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów
technicznych, pozwoleń, przeglądów. Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

19.

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia
ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych lub
zniszczonych zabezpieczeń itp. zaistniałych na skutek zdarzeń losowych, usiłowania kradzieży bądź
kradzieży i dewastacji. Limit odpowiedzialności 50.000 zł. Zastosowanie – PD, EEI

20.

Klauzula kosztów poszukiwania miejsca powstania awarii - Z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel w ramach sum ubezpieczenia
pokrywa koszty poszukiwania miejsc powstania awarii oraz koszty związane z naprawą uszkodzonych
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, których uszkodzenie
nastąpiło na skutek awarii bądź wystąpienia zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności – 100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD.

21.

Klauzula terminu dokonania oględzin – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia
ustala się, że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na dokonanie zmian w stanie faktycznym
spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie
dokona w ciągu 3-ch dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego
przedmiotu. Zastosowanie – PD, EEI

22.

Klauzula akceptowania sum ubezpieczenia – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia
ustala się, że Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia według wskazanej przez Ubezpieczającego
wartości początkowej księgowej brutto lub odtworzeniowej mienie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
niezależnie od jego wieku, stopnia zużycia technicznego lub amortyzacji księgowej. Zastosowanie –
PD, EEI

23.

Klauzula wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za
powstałą szkodę wypłaca bezsporną kwotę w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od
zawiadomienia o szkodzie. Zastosowanie – PD, EEI

24.

Klauzula uderzenia pojazdu własnego - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody
(uszkodzenie lub zniszczenie) spowodowane uderzeniem pojazdu lub przewożonego przez pojazd
ładunku w ubezpieczone mienie z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane
przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Zakresem
ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w miejscu
ubezpieczenia na skutek: uderzenia skutera, meleksu, wózka widłowego lub innego pojazdu

wykorzystywanego przez ubezpieczającego do transportu wewnętrznego; uderzenia
drogowego należącego do Ubezpieczającego. Zastosowanie – PD, EEI

pojazdu

25.

Klauzula warunków i taryf - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania
sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą
warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia. Zastosowanie – PD, EEI

26.

Klauzula pro rata temporis - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz
zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o
ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. Zastosowanie – PD, EEI

27.

Klauzula 72 godzin - Z zachowaniem wszelkich innych postanowień umowy ubezpieczenia strony
ustają, że wszystkie kolejne szkody powstałe i ujawnione z tej samej, jednej przyczyny i w tej samej
lokalizacji w ciągu kolejnych 72 godzin od momentu powstania pierwszej szkody uważa się za jedno
zdarzenie ubezpieczeniowe. Zastosowanie – PD

28.

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie
uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami
rozbiórki/demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Limit 200.000 zł ponad sumę ubezpieczenia. Zastosowanie – PD, EEI

29.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutków nie zawiadomienia
Ubezpieczyciela o szkodzie we wskazanym terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie
zawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz jego skutków bądź rozmiaru szkody. Zastosowanie –
PD, EEI

30.

Klauzula zgłaszania szkód - Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zastosowanie –
PD, EEI

31.

Klauzula zastosowania zapisów OWU - W przypadku, gdy zapisy znajdujące się w klauzulach
dodatkowych zawężają zakres ochrony w stosunku do zapisów OWU, wówczas zapisy klauzul
dodatkowych nie maja zastosowania. W sytuacji, gdy poszczególne zapisy znajdujące się w klauzulach
dodatkowych rozszerzają zakres ochrony ubezpieczeniowej na korzyść ubezpieczonego w stosunku do
zakresu opisanego w OWU, wówczas klauzule dodatkowe maja pierwszeństwo przed zapisami OWU.
Zastosowanie – PD, EEI

32.

Klauzula rzeczoznawców - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione
przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną,
koszty wynagrodzenia dla inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które
Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów
uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z
następującymi zastrzeżeniami:
1) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego są wyłączone z
ochrony;
2) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych;
Limit odpowiedzialności 20.000 Zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

33.

Klauzula ubezpieczenia mienia składowanego poza budynkami - Z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w

mieniu ruchomym /w tym środki obrotowe/, znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta,
przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Zastosowanie – PD, EEI
34.

Klauzula terroryzmu – Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w
przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku
powietrznego, spowodowane przez akt terroru. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne
działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych,
indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z
ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub
społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności
lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy. Limit
odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

35.

Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów – Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony o szkody w
przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych. Limit
odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

36.

Klauzula odnowienia limitów i sum ubezpieczenia - Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi
częściowe lub całkowite wyczerpanie sumy ubezpieczenia / limitów ubezpieczenia w którymkolwiek
ryzyku – odnowienie sum ubezpieczenia / limitów nastąpi w oparciu o ustalone stawki ubezpieczeniowe
wynikające z oferty, na pisemny wniosek Ubezpieczającego. Zastosowanie – PD, EEI

37.

Klauzula właściwości sądu - Ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozpatrywane
przez sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Zastosowanie – PD, EEI

38.

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia
inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich
uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał
się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU, jako minimalne dla uznania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne
zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności pod warunkiem powiadomienia
Ubezpieczającego na piśmie o nie wykonaniu zaleceń. Jeżeli nie zostanie przeprowadzona inspekcja i
nie zostaną wydane zalecenia, Ubezpieczyciel uznaje system zabezpieczeń p.poż i
przeciwkradzieżowych za wystarczający. Zastosowanie – PD, EEI

39.

Klauzula czasu ochrony - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że,
niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki /I-wszej raty składki/
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwila określona w umowie ubezpieczenia, jako
początek okresu ubezpieczenia. Zastosowanie – PD, EEI

40.

Klauzula ubezpieczenie urządzeń przenośnych - Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy
ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody w przenośnych urządzeniach, w tym przenośnym sprzęcie elektronicznym
powyżej 5 lat, zaistniałe podczas ich użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Zakres ochrony na
terenie PR i UE. Ochrona obejmuje także szkody będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub
rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz szkody powstałe w wyniku upuszczenia. Zastosowanie –
PD, EEI

41.

Klauzula gruntowa - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel pokrywa szkody spowodowane podtopieniem wodą gruntową, podsiąkaniem
fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych, opadowych bądź powodzi. Limit
odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD

42.

Klauzula prolongaty składki - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że nieopłacenie składki lub jej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje

wygaśnięcia, rozwiązania umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej
sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Ubezpieczonego wyznaczając
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty składki. Zastosowanie – PD, EEI
43.

Klauzula poufności - Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej tajemnicy
przekazanych informacji i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zastosowanie – PD, EEI

44.

Klauzula przewłaszczenia mienia na zabezpieczenie - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników
majątkowych Ubezpieczonego np. przez bank lub inną instytucję finansową, ochrona ubezpieczeniowa
nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się
inaczej. Zastosowanie – PD, EEI

45.

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do
wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej, jako wartość zastąpienia
ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony
parametrami, jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu,
demontażu i montażu, niezależnie od stopnia umorzenia sprzętu. Zastosowanie – EEI

46.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - Z zachowaniem
wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym wcześniej
eksploatowanym, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w
użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Zastosowanie
– EEI

47.

Klauzula użytkowania mienia i sprzętu elektronicznego leasingowego - Ubezpieczyciel odpowiada
za szkody powstałe w mieniu i sprzęcie elektronicznym użytkowanym przez ubezpieczającego na
podstawie umowy leasingu, dzierżawy. Zastosowanie – EEI

48.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do
planowanej eksploatacji - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie
elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod
warunkiem, że sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli
kończy się z chwila przekazania sprzętu do eksploatacji. Zastosowanie – EEI

49.

Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego - Z zachowaniem wszystkich
postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą Ubezpieczyciel rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (również w telefonach
komórkowych) użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie PR i Unii Europejskiej. Ochrona
obejmuje także szkody będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem
ubezpieczenia oraz szkody powstałe w wyniku upuszczenia. Zastosowanie – EEI

50.

Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących – Ubezpieczyciel
rozszerza zakres ochrony o szkody w nośnikach obrazu (bębnach selenowych) urządzeń
fotokopiujących W odniesieniu do bębnów selenowych, odszkodowanie za szkody będzie zmniejszone
z potrąceniem zużycia – w takiej proporcji, w jakiej pozostaje liczba kopii już wykonanych do
maksymalnej liczby kopii przewidzianych przez producenta dla danego nośnika. Zastosowanie – EEI

51.

Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu
ubezpieczenia
lub
w
trakcie
okresu
ubezpieczenia
wprowadzoną
na
wniosek
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to w
szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość
odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą
warunków i taryf. Jeżeli takowa zmiana pociągnie za sobą wzrost sumy ubezpieczenia to Ubezpieczony

ma obowiązek powiadomienia Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w terminie 30 dni od zajścia
zmiany, pod rygorem odpowiedzialności do poprzedniej wartości. Zastosowanie – PD, EEI
52.

Klauzula odtworzenia dokumentacji - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem,
odgrzybieniem itp. akt, planów, rysunków, faktur, rachunków, dokumenty urzędowe, umowy
cywilnoprawne, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja przechowywana w archiwum lub innych
uszkodzonych, utraconych lub zniszczonych dokumentów, /w tym także koszty odtworzenia nośników,
na których dokumentacja była zawarta/, która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek
zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności 10.000zł na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

53.

Klauzula przeniesienia mienia między lokalizacjami - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie objęte jest ochroną
ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi
do Ubezpieczonego/Ubezpieczonego lokalizacjami przyjętymi do ubezpieczenia. W ramach niniejszej
klauzuli ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu, załadunku i
rozładunku. Przeniesienie mienia pomiędzy tymi lokalizacjami nie wymaga zgody Ubezpieczyciela,
informowania go o tym, jak również wystawiania dodatkowych aneksów lub innych dokumentów do
umów ubezpieczenia. Zastosowanie – PD, EEI

54.

Klauzula przeniesienia praw własności - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia,
ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana w przypadku przeniesienia własności
mienia pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w przypadku przeniesienia
mienia we władanie nowo powstałych lokalizacji. Zastosowanie – PD, EEI

55.

Klauzula transportowania mienia pomiędzy miejscami ubezpieczenia - Z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniowa
mienie Ubezpieczonego podczas transportu, które może być przenoszone, przemieszczane bądź
transportowane między lokalizacjami. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas
załadunku i rozładunku. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę, ubytek
lub uszkodzenie przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych
i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia
załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu
przeznaczenia. Ochrona obejmuje także szkody polegające na kradzieży mienia będącej następstwem
wypadku pojazdu, za pomocą, którego dokonywany był transport, kradzieży pojazdu wraz z
przewożonym przez ten pojazd mieniem, kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą, którego dokonywany
był transport, rabunku i wypadku środka transportu. Limit odpowiedzialności 10 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD, EEI

56.

Klauzula rozmrożenia – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia towarów (środków obrotowych) przechowywanych
w urządzeniach chłodniczych w temperaturze nie wyższej niż - 18°C zostaje rozszerzony o szkody
powstałe w wyniku rozmrożenia, za które uznaje się utratę przydatności towarów na skutek ich zepsucia
w rezultacie podwyższenia się temperatury przechowywania w następstwie przerwy w dostawie prądu
trwającej dłużej niż 3 godziny albo uszkodzenia urządzenia chłodniczego w wyniku zdarzenia losowego
objętego ochroną ubezpieczeniową. Limit odszkodowawczy 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia. Zastosowanie – PD, EEI

57.

Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia - Z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na
ubezpieczone mienie znajdujące się we wszystkich lokalach niewymienionych w umowie
ubezpieczenia, użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona
obejmuje także mienie podczas targów, wystaw itp. imprez, odbywających się poza miejscem
wskazanym w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem. Limit odpowiedzialności na szkody
powstałe w takim mieniu wynosi 100 000 zł. Zastosowanie – PD, EEI

58.

Klauzula skażenia i zanieczyszczenia mienia - ochroną ubezpieczeniową w granicach sum
ubezpieczenia wskazanych w przedmiocie ubezpieczenia w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich
szkód materialnych dla nieruchomości, budowli i mienia ruchomego oraz środków obrotowych i mienia
pracowniczego objęte są szkody powstałe na skutek skażenia lub zanieczyszczenia przedmiotu
ubezpieczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych. Zastosowanie – PD

59.

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym
ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia, sprzęt lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są
wyłączone z eksploatacji. Ochrona pod warunkiem, iż wszystkie instalacje są sprawne w szczególności
przeciwpożarowe, a media są odłączone. Limit 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zastosowanie – PD

60.

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych - Z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace
budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie
ubezpieczonych lokalizacji. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach
niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub
znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność
ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac
budowlano-montażowych. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych
w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji albo
pokrycia dachu. Limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie –
PD.

61.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną uzasadnione i
zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zaistnieniem
zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową. Przez dodatkowe koszty działalności rozumie
się uzasadnione ekonomicznie koszty, które muszą być poniesione przez ubezpieczającego po
zaistnieniu szkody celem ograniczenia szkody i zachowania ciągłości tj.: koszty związane z
koniecznością
czasowego
użytkowania
obcych
pomieszczeń
zastępczych,
koszty
przeniesienia/transportu maszyn i urządzeń, wyposażenia do nowych pomieszczeń, dodatkowe koszty
pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy), koszty poinformowania klientów o zaistniałych
zmianach w organizacji pracy. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione przez
Ubezpieczającego dodatkowe uzasadnione koszty działalności udokumentowane fakturami, powstałe w
okresie niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie dłuższym niż 3 m-ce.
Przez przywrócenie stanu technicznego sprzed szkody rozumie się dysponowanie takimi samymi lub
podobnymi budynkami oraz maszynami i urządzeniami, jak przed powstaniem szkody. Limit
odpowiedzialności – 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie – PD.

62.

Klauzula zastąpienia/odbudowy - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się,
że Ubezpieczyciel dopuszcza odstąpienie od obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju
zastosowanych materiałów, lokalizacji lub parametrów technicznych, jeżeli zachowanie
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub kiedy
zastąpienie/odtworzenie zniszczonego mienia w dotychczasowej konstrukcji lub lokalizacji nie jest
możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, warunki zabudowy, decyzje
administracyjne. Odszkodowanie nie może przekroczyć przyjętej sumy ubezpieczenia. Ponadto
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od naprawy, zakupu lub odbudowy mienia
dotkniętego szkodą, które było ubezpieczone i uległo całkowitej szkodzie. W przypadku nie odtwarzania
mienia odszkodowanie zostanie wypłacone tak jakby nastąpiła jego naprawa, zakup lub odbudowa
(wypłata w miejsce jego zastąpienia). Zastosowanie – PD, EEI

63.

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową
sumę ubezpieczenia, którą ma zastosowanie do przedmiotu ubezpieczenia, dla którego wystąpiło
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze
względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa
suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w
systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym wynosi: 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich szkód materialnych
oraz sprzętu elektronicznego ubezpieczanych w systemie sum stałych. Zastosowanie – PD, EEI

64.

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie
odszkodowania – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Brokera lub Ubezpieczonego do udzielenia informacji o
przebiegu czynności likwidacyjnych zgłoszonych przez Ubezpieczającego szkód oraz o terminach
wypłaty odszkodowań. Zastosowanie – PD, EEI

65.

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia
ustala się, że w przypadku wyrządzenia szkód przez podmioty lub osoby, za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność Ubezpieczyciel odstępuje od przysługującego mu prawa regresu. Regres
ubezpieczyciela do sprawcy przysługuje Ubezpieczycielowi tylko w przypadku, jeżeli szkoda została
spowodowana działaniem umyślnym sprawcy. Zastosowanie – PD, EEI

66.

Klauzula likwidacji drobnych szkód - Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU
niezmienionych niniejszą klauzulą, Ubezpieczyciel/Wykonawca wyraża zgodę na przystąpienie
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do usunięcia skutków szkody i dokonania naprawy uszkodzonego
bądź zniszczonego mienia, którego przewidywana wartość szkody nie przekracza 5.000 złotych.
Ubezpieczający ma prawo przystąpić do czynności likwidacyjnych natychmiast po zgłoszeniu szkody
Ubezpieczycielowi, zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół
o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół powinien
zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła
szkodę, oraz — w miarę możliwości — oświadczenie sprawcy szkody. Niezależnie od powyższych
postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie Policję, jeżeli zachodzi
podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa. Zastosowanie – PD, EEI

67.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
mienie stanowiące własność Ubezpieczonego podczas transportu drogowego pomiędzy lokalizacjami
na terenie RP, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, realizowanego przez
Ubezpieczonego lub jego pracowników, środkami transportu stanowiącymi własność Ubezpieczonego
lub znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przewożonym mieniu powstałe wskutek następujących
zdarzeń losowych:
1) pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, dym, grad, huk
ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, zapadanie się ziemi, upadek
przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, wypadek środka transportu
2) rozbój ,
3) kradzież z włamaniem do środka transportu
4) kradzież mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu.
Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z
jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony
bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
Zastosowanie – PD.

68.

Klauzula stempla pocztowego- Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku
Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia
ilość środków finansowych. Zastosowanie – PD, EEI.

