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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo hestia SA, zwane dalej 
„Ubezpieczycielem”, zawiera umowy ubezpieczenia:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) mienia od wandalizmu,
4) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia,
5) szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia,
z przedsiębiorcami, zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”.
2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z Ubezpieczającym 
spełniającym jednocześnie poniższe warunki:
1) łączna wartość posiadanego mienia, które może być objęte 
ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 
1.000.000 zł,
2) obrót z prowadzonej działalności osiągnięty w ostatnim roku 
podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym zostaje 
zawarta umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przypadku 
rozpoczęcia działalności gospodarczej) nie przekracza 2.000.000 zł,
3) rozliczenie z podatku dochodowego następuje na podstawie 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, 
w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2) powyżej nie dotyczy jednostek 
organizacyjnych nie będących osobami prawnymi.

§ 2
Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jest zawarcie co najmniej jednego 
spośród określonych poniżej ubezpieczeń:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) odpowiedzialności cywilnej.

§ 3
1. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez 
strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Opcjonalne klauzule dodatkowe wymienione w Załączniku nr 2 
mogą być włączone do umowy ubezpieczenia na pisemny wniosek 
Ubezpieczającego. Włączenie wyżej wymienionych klauzul do umowy 
ubezpieczenia następuje pod warunkiem pisemnego potwierdzenia 
włączenia w dokumencie ubezpieczenia.
3. Inne uzgodnione postanowienia umowne powinny być sporządzone 
na piśmie, podpisane przez strony oraz w pełnym brzmieniu dołączone 
do umowy pod rygorem ich nieważności.

UMOWA UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK

§ 4
1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na cudzy rachunek (na 
rachunek Ubezpieczonego). Ubezpieczony może nie być imiennie 
wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia 
przedmiotu ubezpieczenia.
2. roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi  
wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ 
na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść również 
przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia 
bezpośrednio od Ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; 
jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek 
już zaszedł.
4. Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji 
o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
Ubezpieczonego.

DEFINICJE WSPÓLNE

§ 5
W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie 
następujące pojęcia:
1) bójka - starcie co najmniej dwóch osób, z których każda występuje 
w roli napastnika i poszkodowanego,
2) budowle - trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne 
niż budynki, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość 
techniczną i użytkową w szczególności ogrodzenia, bramy, furtki, 
zadaszenia, wiaty, altany, pomieszczenia na śmieci, podjazdy, drogi, 
tunele,
3) budynki - posiadające zezwolenie na użytkowanie trwale związane 
z gruntem obiekty budowlane, wydzielone z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz 
z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz 
zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące 
całość techniczną i użytkową,
4) czyste straty finansowe - straty finansowe niewynikające ze szkód 
w mieniu lub na osobie,
5) dym i sadza - zawiesina cząsteczek w gazie, będąca bezpośrednim 
skutkiem spalania,
6) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota 
pomniejszająca łączne odszkodowanie za wszystkie szkody w mieniu 
wynikłe z jednego wypadku,
7) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu,
8) huk ponaddźwiękowy - działanie fali uderzeniowej wywołanej przez 
samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku,
9) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s 
(54 km/h), potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMGiW); w uzasadnionych przypadkach i/lub z braku 
możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić 
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fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru 
szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie, 
10) instalacje elektryczne - urządzenia, przewody i linie elektryczne 
(elektroenergetyczne) wchodzące w skład obiektów budowlanych,
11) koszty obrony sądowej:
a) koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:
- wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, 
- koszty sądowe wszystkich instancji,
- koszty zasądzone od Ubezpieczającego na rzecz strony przeciwnej  
(w tym również koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału  
w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego),
b) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji 
przed organami administracji publicznej ustalone wg obowiązujących 
przepisów,
c) koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia 
postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu 
polubownego, do wysokości 100% kosztów sądowych, które by 
powstały przed właściwym sądem państwowym I instancji,
d) koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
e) koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów potrzebnych do 
obrony interesów osób ubezpieczonych za granicą,
12) koszty poszukiwania przyczyny szkody - koszty wykonania 
czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie 
bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia 
budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych od zdarzeń 
objętych odpowiednim zakresem ubezpieczenia mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych,
13) kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie dokonania 
zaboru mienia z lokalu lub innego miejsca zabezpieczonego zgodnie  
z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów 
zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia: 
a) po uprzednim usunięciu siłą przez sprawcę zabezpieczenia 
lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego 
lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego 
posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub  
w wyniku rabunku,
b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeśli 
pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego ukrycia się,
14) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu 
lub kamieni ze stoków górskich,
15) lokal - przestrzeń wydzielona trwałymi ścianami, stanowiąca 
funkcjonalną lub gospodarczą całość, służąca zaspokojeniu potrzeb 
Ubezpieczającego, użytkowana na mocy posiadanego przez niego 
tytułu prawnego, składająca się z jednego lub większej liczby 
pomieszczeń,
16) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie - rzeczowe ruchome 
składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności, 
niestanowiące elementów budynków i niebędące środkami 
obrotowymi ani nakładami inwestycyjnymi,
17) mienie pracownicze - mienie osobistego użytku pracowników 
Ubezpieczającego, które zwyczajowo znajduje się w miejscu pracy,  
z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów,
18) nakłady inwestycyjne - elementy wykończeniowe wnętrz 
budynków i lokali dostosowujące do prowadzonej działalności,  
w szczególności: powłoki malarskie, okładziny ścian, podłóg i sufitów,  
a także stolarka okienna i drzwiowa,
19) napór śniegu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu 
na ubezpieczony budynek lub budowlę oraz przewrócenie się 

mienia sąsiedniego na ubezpieczony budynek lub budowlę wskutek 
bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące 
uszkodzenie ich elementów nośnych lub zawalenie się (za elementy 
nośne uważa się elementy konstrukcji przenoszące obciążenia 
obiektu takie jak: fundamenty, ściany nośne, filary, słupy, kolumny, 
belkowania, belki, stropy, sklepienia, wiązary i więźby dachowe),  
a także uszkodzenie rynien, dachówek, płotków śniegowych i opierzeń 
blacharskich,
20) osoby bliskie - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, 
rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, 
macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający,
21) osoby objęte ubezpieczeniem - w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczający, a w razie zawarcia 
umowy na cudzy rachunek - Ubezpieczony, a także obecni i byli 
pełnomocnicy oraz obecni i byli  pracownicy Ubezpieczającego albo 
Ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrządzonych w związku  
z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego rzecz lub czynności 
objętych zakresem umocowania,
22) osoby trzecie - wszystkie podmioty pozostające poza stosunkiem 
ubezpieczeniowym, nawet jeżeli pozostawały lub pozostają  
w stosunkach umownych z osobami objętymi ubezpieczeniem,
23) osunięcie się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką ruch 
ziemi na stokach,
24) podwykonawca - osoba, której Ubezpieczający powierzył 
wykonanie pracy, usługi lub innych czynności na innej podstawie niż 
umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę, a także osoba fizyczna niebędąca pracownikiem 
Ubezpieczającego,
25) poszkodowany - definicja ma zastosowanie wyłącznie do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - osoba trzecia, która 
poniosła szkodę na osobie lub w mieniu; w przypadku rozszerzenia 
zakresu ubezpieczenia o OC pracodawcy za poszkodowanych  
w zakresie wyżej wymienionych szkód uważa się również osoby objęte 
ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników,
26) powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody  
w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia 
się poziomu morskich wód przybrzeżnych,
27) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub 
powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,
28) pracownik -  osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo 
na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, 
która zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; za pracownika 
uznaje się również praktykanta lub wolontariusza, któremu 
Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności,
29) producent produktu finalnego - osoba, która wykorzystuje rzeczy 
pochodzące od osób objętych ubezpieczeniem w celu wytworzenia 
produktu,
30) produkt - rzecz ruchoma, chociażby została połączona z inną 
rzeczą, a także energia i zwierzęta,
31) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne ustawy 
przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową,
32) przedsiębiorstwo - zorganizowany zespół składników 
niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia 
działalności gospodarczej,
33) przepięcie - gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub 
elektronicznej,
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34) rabunek - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego 
użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności; za rabunek uważa się także zabór 
mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który 
pozostawał w styczności lub był połączony z osobą,
35) rozmrożenie - utrata przydatności do spożycia środków 
obrotowych na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się 
temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym  
w bezpośrednim następstwie:
a) awarii urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są 
ubezpieczone środki obrotowe,
b) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie 
przynajmniej 2 godziny i potwierdzonej przez dostawcę energii,
36) sieć elektroniczna - urządzenia wraz z układami połączeń między 
nimi, służące do przesyłania i przetwarzania wszelkiego rodzaju 
danych, głosu, wizji oraz innych rodzajów przekazu za pomocą 
sygnałów elektronicznych (napięcia lub prądu o amplitudzie stałej, 
zmiennej lub nieciągłej),
37) sieć elektryczna (elektroenergetyczna) - część systemu 
elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne  
i kablowe oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze,
38) spływ wód po zboczach - zalanie terenów wskutek działania wód 
spływających po stokach lub zboczach,
39) stały dozór - bezpośredni dozór pełniony w miejscu ubezpieczenia 
przez osoby zatrudnione u Ubezpieczającego lub w podmiocie 
ochrony mienia, z którym Ubezpieczający podpisał umowę o dozór 
mienia; osoba sprawująca dozór musi posiadać zakres obowiązków 
zawierający przynajmniej procedury dotyczące sposobu zachowania  
w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby włamania,
40) szkoda - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 
mienia bezpośrednio wskutek objętego umową ubezpieczenia 
zdarzenia,  które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, mającego 
charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezależny od woli 
Ubezpieczającego; za jedną szkodę uważane są wszystkie uszkodzenia, 
utrata lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek 
tej samej przyczyny i mające miejsce w tym samym czasie; przez 
przyczynę rozumiane jest ubezpieczone zdarzenie, które powoduje 
powstanie szkody,
41) szkoda na osobie - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
- strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, 
które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia,
42) szkoda w mieniu - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
- strata powstała wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone 
korzyści poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało 
zniszczone lub uszkodzone jego mienie,
43) środki obrotowe - materiały, wytworzone lub przetworzone 
produkty gotowe albo znajdujące się w toku produkcji, półprodukty, 
surowce, towary nabyte w celu sprzedaży, jej wsparcia lub związane  
z bieżącą działalnością firmy, a niebędące maszynami, urządzeniami 
ani wyposażeniem,
44) terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek 
ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, 
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia 
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy 
użyciu przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych,
45) transport wartości pieniężnych - czynność przenoszenia lub 
przewożenia, wykonywana przez osobę upoważnioną od momentu 

ich przyjęcia do transportu, do momentu przekazania osobie 
upoważnionej do odbioru,
46) trzęsienie ziemi - niewywołane przez działalność człowieka 
zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą 
wstrząsy i drgania gruntu,
47) Ubezpieczający - reprezentant Ubezpieczającego, rozumiany jako:
a) w przypadku przedsiębiorstw państwowych - dyrektor, jego 
zastępca, jego pełnomocnicy, 
b) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek 
akcyjnych - członkowie zarządu, prokurenci i ich pełnomocnicy,
c) w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych - komplementariusz 
będący osobą fizyczną, akcjonariusz, prokurenci i ich pełnomocnicy,
d) w przypadku spółek jawnych i komandytowych - 
komplementariusze będący osobami fizycznymi, prokurenci i ich 
pełnomocnicy,
e) w przypadku spółek partnerskich - partnerzy, prokurenci i ich 
pełnomocnicy,
f) w przypadku spółek cywilnych - wspólnicy oraz ich pełnomocnicy,
g) w przypadku osób fizycznych - osoba fizyczna zawierająca umowę 
ubezpieczenia i jej pełnomocnicy,
h) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń - członkowie 
zarządu i ich pełnomocnicy,
48) uderzenie pioruna - bezpośrednie i pośrednie wyładowanie 
elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,
49) uderzenie pojazdu - uderzenie przez pojazd w ubezpieczone 
mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub 
eksploatowanego przez Ubezpieczającego oraz szkód w pojazdach lub 
ich ładunku,
50) upadek drzew lub innych przedmiotów - niebędące następstwem 
działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew, anten, żurawi 
budowlanych, budynków, budowli lub ich części na ubezpieczone 
mienie,
51) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe 
lądowanie statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku,
52) urządzenia elektryczne (elektroenergetyczne) - maszyny, osprzęt, 
aparaty przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do wytwarzania, 
przesyłania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej,
53) utrata mienia - brak mienia niezależnie od tego czy powstał 
wskutek działania człowieka czy też sił przyrody,
54) wandalizm - rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działające z zamiarem jego 
zniszczenia lub uszkodzenia; definicja nie obejmuje stłuczenia szyb, 
jeśli nie zostały ubezpieczone na postawie warunków ubezpieczenia 
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
55) wartości pieniężne:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
b) czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub 
opatrzonych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę 
„wartość do inkasa”, „należność do inkasa” lub inną o podobnym 
charakterze,
c) weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym, 
zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym 
charakterze,
d) inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, z wyłączeniem 
kart płatniczych, kredytowych, charge i debetowych,
e) złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców oraz 
wyroby z tych metali, a także kamienie szlachetne, perły, bursztyny,
f) wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii 
komórkowej) oraz druki ścisłego zarachowania opatrzone nominałem 
(w szczególności bony towarowe, bilety),
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56) wartość odtworzeniowa (nowa) - wartość odpowiadająca kosztom 
przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego, tj.: 
a) w przypadku budynku lub budowli - wartość odpowiadająca 
kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 
dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, 
przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń oraz wyposażenia służących 
prowadzeniu działalności - wartość odpowiadająca kosztom zakupu 
lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz 
o tych samych parametrach z uwzględnieniem  kosztów transportu  
i montażu; jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia  
o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała 
kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach,
57) wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa (nowa) 
pomniejszona o zużycie techniczne,
58) wprowadzenie rzeczy do obrotu - chwila, w której posiadanie 
rzeczy trwale lub na określony czas zostało przeniesione na osobę 
trzecią,
59) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu  
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym 
ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń 
ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania 
zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy 
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary 
lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się 
również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika 
lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
60) wyłączenie z eksploatacji - zaprzestanie stałe lub czasowe 
prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej, oświatowej, religijnej 
albo wykorzystywania budynku lub lokalu na cele mieszkalne lub 
biurowe,
61) wypadek:
a) w ubezpieczeniu mienia - wystąpienie objętego ubezpieczeniem 
zdarzenia,
b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - śmierć, doznanie 
rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia,
62) zalanie - następstwo działania cieczy, powstałe wskutek:
a) opadów atmosferycznych, tj. wodą pochodzącą z naturalnych 
opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,
b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia 
urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub 
technologicznej,
c) wydostania się wody z pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich 
awarii,
d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci 
kanalizacyjnej,
e) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów  
w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt b),
f) działania osób trzecich,
g) stłuczenia akwarium,
h) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub 
zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem 
pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub 
budynku,
63) zapadanie się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu 
zawalenia się powstałych bez udziału człowieka, pustych przestrzeni  
w gruncie,
64) zużycie techniczne - trwałe zmiany fizykochemiczne zachodzące 
w czasie eksploatacji, w wyniku których okres zdatności do pełnienia 

przez mienie określonych funkcji użytkowych stopniowo się wyczerpuje 
(zmniejsza).

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 6
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w umowie 
ubezpieczenia:
1) mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, 
ewidencjonowane mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub 
mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
a) budynki, budowle i lokale,
b) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
c) środki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu  
i sprzedaży,
d) wartości pieniężne,
e) nakłady inwestycyjne,
2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu 
wykonania usługi lub sprzedaży,
3) mienie pracownicze.  
2. Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium 
rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wymienionym w umowie 
ubezpieczenia, a mienie pracownicze - również w innym miejscu,  
w którym praca jest świadczona na terytorium rzeczpospolitej Polskiej 
na polecenie Ubezpieczającego.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w miejscu, do którego 
zostało przeniesione z miejsca ubezpieczenia w związku  
z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia. W takim przypadku mienie objęte jest także ochroną  
w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  
w trakcie przenoszenia lub przewożenia w powyższe miejsce.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 7
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim 
następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia.
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 
Ubezpieczającego w zakresie:
1) standardowym,
2) pełnym.
3. Zakres standardowy obejmuje szkody powstałe wskutek 
następujących zdarzeń:
1) gradu,
2) huraganu,
3) lawiny,
4) pożaru, 
5) trzęsienia ziemi, 
6) uderzenia pioruna, 
7) upadku statku powietrznego,
8) wybuchu. 
4. Zakres pełny obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń 
wymienionych w ust. 3 powyżej oraz wskutek:
1) dymu i sadzy, 
2) huku ponaddźwiękowego, 
3) naporu śniegu,
4) osunięcia się ziemi,
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5) spływu wód po zboczach,  
6) uderzenia pojazdu,
7) upadku drzew lub innych przedmiotów,
8) zalania, 
9) zapadania się ziemi, 
10) przepięcia,
przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody wynikłe  
z przepięcia ograniczona jest do kwoty 100.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki 
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie 
pełnym może zostać rozszerzone o powódź.
5. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki umowa 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać 
rozszerzona o ryzyko rozmrożenia, przy czym limit odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za szkody wynikłe wskutek rozmrożenia wynosi 
5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 
dotyczy wyłącznie szkód w środkach obrotowych, których właściwości 
naturalne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych 
w temperaturze 0 stopni Celsjusza lub niższej.
6. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki 
do zakresu umowy ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mogą zostać włączone 
następujące klauzule:
1) ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem 
ubezpieczenia,
2) utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków.

§ 8
1. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych 
bezpośrednio wskutek:
1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, 
prowadzonych w związku z wystąpieniem w miejscu określonym  
w umowie ubezpieczenia zdarzeń objętych odpowiednim zakresem 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 7,
2) zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami 
objętymi umową ubezpieczenia.
2. W granicach sum ubezpieczenia lub odrębnie ustalonych przez 
strony w umowie limitów odpowiedzialności dla poszczególnych 
przedmiotów lub grup mienia, odszkodowanie, z zachowaniem 
postanowień § 10 i 15 obejmuje udokumentowane koszty powstałe 
wskutek:
1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia  
w bezpośrednim następstwie zdarzeń losowych wymienionych  
w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi 
szkody, obliczonej zgodnie z § 13 i 14,
2) zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia 
szkody objętej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia 
bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed taką szkodą, 
jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 
3) usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach 10% rozmiaru 
szkody,
4) poszukiwania przyczyn szkody, w granicach 10% sumy 
ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, 
nie więcej jednak niż 10.000 zł.

WYŁĄCZENIA

§ 9
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz  
w znajdującym się w nich mieniu, a także w maszynach urządzeniach 
oraz wyposażeniu przeznaczonych do likwidacji przed powstaniem 
szkody,
2) w nieużytkowanych lokalach oraz w znajdującym się w nich mieniu, 
jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, 
chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie pisemnie powiadomiony  
i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową,
3) w drzewach, krzewach, uprawach i zwierzętach,
4) w szklarniach, inspektach, namiotach oraz znajdującym się w nich 
mieniu,
5) w środkach odurzających, substancjach psychotropowych,
6) w budynkach, budowlach i lokalach podczas robót budowlanych, na 
które zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami wymagane jest zezwolenie, chyba że roboty 
te nie miały wpływu na powstanie lub wysokość szkody, 
7) w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta 
lub dostawcy, chyba że sposób składowania nie miał wpływu na 
powstanie lub wysokość szkody, 
8) w mieniu składowanym na zewnątrz budynku lub lokalu, będące 
następstwem zalania, huraganu, gradu, naporu śniegu, uderzenia 
pojazdu oraz powodzi,
9) w mieniu o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym  
z obrotu przed powstaniem szkody,
10) w mieniu, którego zakup udokumentowany jest fałszywym 
dowodem,
11) w aktach, dokumentach, rękopisach i danych na nośnikach 
wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych 
lub zabytkowych, antykach i dziełach sztuki,
12) w programach komputerowych, chyba że stanowią środki 
obrotowe,
13) w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią 
fabrycznie nowe środki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie przyjęte 
od osób trzecich w celu wykonania usługi lub sprzedaży. 
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również szkód 
powstałych wskutek:
1) wybuchu:
a) wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych lub innych,
b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją,
c) lampy kineskopowej u producenta lamp,
d) w częściach użytkowych łączników elektrycznych,
2) działania wody na budowle i urządzenia wodne, z wyjątkiem szkód 
spowodowanych występującą w obrębie koryta rzeki lub innego 
naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego falą powodziową  
o takiej wielkości i sile działania, jaka nie została przewidziana przy 
projektowaniu budowli lub urządzenia wodnego jako zbyt rzadko 
występująca,
3) zapadania się ziemi, gdy są to szkody górnicze, tj. szkody związane  
z ruchem zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami,
4) powodzi, zalania w środkach obrotowych oraz pozostałym 
nieużytkowanym  mieniu ruchomym - w przypadku przechowywania 
niżej niż 10 cm nad podłogą znajdującą się niżej  niż poziom gruntu, 
chyba że zalanie tego mienia nastąpiło bezpośrednio z góry,
5) systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia  
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z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
ogrzewczej lub technologicznej,
6) działania wód gruntowych, chyba że są skutkiem  powodzi i zakres 
został rozszerzony o powódź,
7) zagrzybienia lub przemarzania ścian, bez względu na przyczynę 
zagrzybienia lub przemarzania,
8) gradu, naporu śniegu, zalania, jeśli do powstania szkody przyczynił 
się zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub nieprawidłowo 
zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku; 
wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się  
w lokalach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego 
nie należy dbanie o stan techniczny budynku lub lokalu oraz jeśli do 
dnia powstania szkody Ubezpieczający nie wiedział o istniejących 
zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedział i posiada pisemne 
dowody występowania do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 10
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, chyba że strony w umowie ustaliły odrębny, niższy 
limit odpowiedzialności.
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odrębne limity 
odpowiedzialności ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczający za 
zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki może 
przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do 
poprzedniej wysokości. 
3. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości 
ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami określonymi  
w ust. 4 i 5 poniżej, bez podatku od towarów i usług podlegającego 
odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że umówiono 
się inaczej.
4. Sumę ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, 
urządzeń oraz wyposażenia ustala Ubezpieczający według:
1) wartości rzeczywistej lub
2) wartości odtworzeniowej (nowej), wyłącznie jeżeli stopień zużycia 
technicznego nie przekracza 50%.
5. Podstawę określenia sumy ubezpieczenia w pozostałych grupach 
mienia stanowi:
1) dla środków obrotowych - wartość odpowiadająca cenie ich zakupu 
lub kosztom wytworzenia,
2) dla nakładów inwestycyjnych - wartość odpowiadająca poniesionym 
lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia wydatkom, 
3) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł, bursztynu oraz platyny 
i pozostałych metali z grupy platynowców - wartość odpowiadająca 
cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji, natomiast dla wyrobów 
z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pereł i bursztynu - wartość 
odpowiadająca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia,
4) dla pozostałych wartości pieniężnych - wartość nominalna (wartość 
nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu 
ogłoszonego przez Prezesa NBP),
5) dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi 
lub sprzedaży - wartość rzeczywista (w komisach i lombardach - bez 
uwzględnienia prowizji lub marży, nie wyższa niż wartość oznaczona  
w dowodzie przyjęcia),
6) dla mienia pracowniczego - wartość rzeczywista mienia 
przypadająca na jednego pracownika pomnożona przez liczbę 
pracowników.

UBEZPIECZENIE NA SUMY STAŁE

§ 11
1. Na sumy stałe może być ubezpieczone następujące mienie:
1) budynki, budowle i lokale,
2) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
3) środki obrotowe,
4) wartości pieniężne,
5) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu 
wykonania usługi lub sprzedaży.
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej 
dziennej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia 
(ubezpieczenie na sumy stałe), ustalonej przy zachowaniu zasad 
określonych w § 10.

UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO

§ 12
1. Na pierwsze ryzyko może być ubezpieczone mienie pracownicze oraz 
nakłady inwestycyjne.
2. Sumę ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczający kierując się 
szacowaną wysokością maksymalnej szkody, jaka może powstać 
wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), przy 
zachowaniu zasad określonych w § 10.
3. Sumę ubezpieczenia mienia pracowniczego przypadającą na 
jednego pracownika ustala Ubezpieczający według wysokości 
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek 
jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Całkowita 
suma ubezpieczenia mienia pracowniczego odpowiada iloczynowi 
kwoty przyjętej jako suma ubezpieczenia przypadająca na jednego 
pracownika i liczby pracowników.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 13
1. rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
określa się w granicach ich sum ubezpieczenia lub odrębnie 
określonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialności, na 
podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania:
1) dla budynków, budowli i lokali - według wartości kosztów 
odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 
dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, 
przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, 
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją 
poszkodowanego:
a) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej - z potrąceniem 
zużycia technicznego,
b) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej (nowej)  
- w pełnej wysokości,
2) dla maszyn, urządzeń oraz wyposażenia - według ceny zakupu, 
kosztów naprawy bądź wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu 
lub mocy, powiększonej o koszty transportu i montażu,  
z uwzględnieniem zasad podanych w pkt 1) powyżej,
3) dla środków obrotowych - według cen ich zakupu, kosztów 
wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia,
4) dla nakładów inwestycyjnych - według kosztów ich odbudowy lub 
remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych 
wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego,
5) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu, a także 
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platyny i pozostałych metali z grupy platynowców - według wartości 
odpowiadającej cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji, 
natomiast w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł  
i bursztynu - według ceny ich zakupu, kosztów wytworzenia lub 
kosztów naprawy,
6) dla pozostałych wartości pieniężnych - według wartości nominalnej 
(wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według 
średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego  
w dniu ustalenia wysokości odszkodowania),
7) dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi 
lub sprzedaży - według wartości kosztów naprawy uszkodzonych 
przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego, a w przypadku 
ich zniszczenia lub utraty - według wartości rzeczywistej mienia, nie 
więcej jednak niż w wartości oznaczonej w dowodzie przyjęcia, bez 
uwzględnienia prowizji i marży w przypadku komisów lub lombardów,
8) dla używanych pojazdów podlegających rejestracji - według 
wartości kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów z potrąceniem 
zużycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - 
według wartości rynkowej pojazdów w dniu szkody,
9) dla mienia pracowniczego - według wartości kosztów naprawy 
uszkodzonych przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego,  
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - według wartości 
rzeczywistej mienia, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do mienia 
jednego pracownika - do wysokości nieprzekraczającej kwoty przyjętej 
jako część sumy ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika.
2. rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie podjął odbudowy lub remontu mienia 
rozmiar szkody ustalony zostanie z potrąceniem stopnia technicznego 
zużycia. Powyższe postanowienie ma zastosowanie dla mienia, którego 
suma ubezpieczenia została określona wg wartości odtworzeniowej 
(nowej). 
4. rozmiar szkody ustala się na podstawie katalogów Nakładów 
rzeczowych i katalogów Nakładów Pracy oraz publikowanych 
cenników.

§ 14
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się kosztów 
wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych 
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.

§ 15
1. Jeżeli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na sumy 
stałe jest niższa od jego wartości w dniu szkody, wówczas kwota 
ustalona zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 oraz § 13 i 14 zostaje 
pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia 
przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody, z zastrzeżeniem 
ust. 2 - 4 poniżej.
2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy stałe według 
wartości odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa w ust. 1 
powyżej, będzie miała zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli wartość 
przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 120% sumy 
ubezpieczenia tego przedmiotu.
3. Zasada, o której mowa w ust. 1 powyżej nie będzie miała 
zastosowania: 
1) w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko,
2) dla szkód których rozmiar określony zgodnie z § 13 nie przekracza 
5.000 zł,
4. Postanowienia ust. 1 - 3 powyżej stosuje się odpowiednio w umowie 

ubezpieczenia, w której sumy ubezpieczenia zostały określone dla grup 
mienia.

§ 16
Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami 
§§ 13 - 15 pomniejszoną o franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie 
ubezpieczenia, nie mniej niż 400 zł. Franszyza redukcyjna ma 
zastosowanie dla całego objętego ochroną ubezpieczeniową mienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 17
Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w umowie ubezpieczenia:
1) mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, 
ewidencjonowane mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub 
mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
a) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, 
b) środki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu  
i sprzedaży,
c) wartości pieniężne,
d) nakłady inwestycyjne,
2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu 
wykonania usługi lub sprzedaży,
3) mienie pracownicze.

§ 18
Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium 
rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie 
ubezpieczenia, a ponadto:
1) mienie pracownicze - również w innym miejscu, w którym praca 
jest świadczona na terytorium rzeczpospolitej Polskiej na polecenie 
Ubezpieczającego,
2) wartości pieniężne w czasie transportu - również w innym miejscu 
na terytorium rzeczpospolitej Polskiej, związanym z wykonywanym 
przez Ubezpieczającego lub w jego imieniu transportem tych wartości.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 19
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim 
następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia.
2. Mienie, o którym mowa w § 17, objęte jest ochroną ubezpieczeniową 
od szkód powstałych wskutek:
1) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem § 20,
2) rabunku.
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie 
zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie 
także w przypadku, jeśli włamanie było nieskuteczne, tzn. jeśli 
sprawca nie dostał się do ubezpieczonego lokalu, jednakże w kwocie 
nieprzekraczającej 5.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.
4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki do 
umowy ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mogą zostać włączone 
następujące klauzule:
1) ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia,
2) utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków.
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§ 20
1. Za opłatą dodatkowej składki umową ubezpieczenia mogą być 
objęte wartości pieniężne w czasie transportu (przenoszenia lub 
przewożenia, z wyłączeniem przewożenia środkami komunikacji 
zbiorowej) od szkód powstałych bezpośrednio wskutek:
1) rabunku,
2) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w wyniku wypadku 
środka transportu, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna w pojazd,
3) zdarzeń powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, 
uniemożliwiających ochronę powierzonego mienia.
2. Wartości pieniężne mogą być ubezpieczone w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, wraz z mieniem, spośród wymienionego  
w § 17, od kradzieży z włamaniem i rabunku.

§ 21
W granicach sum ubezpieczenia lub odrębnie ustalonych przez strony 
w umowie limitów odpowiedzialności określonych dla poszczególnych 
przedmiotów lub grup mienia, z zachowaniem postanowień §§ 23 - 26, 
odszkodowanie obejmuje udokumentowane koszty powstałe wskutek:
1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia  
w bezpośrednim następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku,  
w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z § 24,
2) zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia 
szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne,
3) usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach 10% rozmiaru 
szkody, 
4) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie  
z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, podłóg, stropów, dachów, okien 
i drzwi.

WYŁĄCZENIA

§ 22
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) transportu wartości pieniężnych w obrębie ubezpieczonego lokalu,
2) akt, dokumentów, rękopisów i danych na nośnikach wszelkiego 
rodzaju, prototypów, wzorów i eksponatów muzealnych lub 
zabytkowych, antyków i dzieł sztuki, 
3) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe,
4) środków odurzających, substancji psychotropowych,
5) wszelkiego rodzaju kart płatniczych, kredytowych, charge  
i debetowych,
6) telefonów komórkowych stanowiących środki obrotowe,
7) mienia znajdującego się w nieużytkowanym lokalu, jeśli był on 
wyłączony z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że 
Ubezpieczyciel został o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie 
potwierdził ochronę ubezpieczeniową,
8) mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym z obrotu 
przed powstaniem szkody,
9) mienia, którego zakup potwierdzony jest fałszywym dowodem,
10) szkód w środkach obrotowych, których posiadanie nie zostało 
potwierdzone dowodem zakupu,
11) szkód w przedmiotach ze złota, srebra, wyrobach z tych metali oraz 
kamieniach szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych, perłach, 
bursztynie, platynie i pozostałych metalach z grupy platynowców, 
powstałych bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu,
12) szkód w mieniu znajdującym się w lokalach i/lub innych miejscach 
zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi 

minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 
do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o ile miało to wpływ 
na powstanie lub rozmiar szkody,
13) szkód w wartościach pieniężnych znajdujących się w pomieszczeniach 
i urządzeniach do przechowywania wartości pieniężnych zabezpieczonych 
niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów 
zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar 
szkody,
14) mienia w obiektach budowlanych o charakterze tymczasowym, 
nie połączonych trwale z gruntem oraz o lekkiej konstrukcji, ścianach 
drewnianych, blaszanych lub plastikowych - w tym w budkach  
i kioskach,
15) pojazdów podlegających rejestracji, chyba że stanowią fabrycznie 
nowe środki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób trzecich 
przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, 
16) szkód, których rozmiar wraz z kosztami usunięcia pozostałości po 
szkodzie nie przekracza 200 zł.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 23
1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, chyba że strony w umowie ustaliły odrębny, niższy 
limit odpowiedzialności.
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odrębne limity 
odpowiedzialności ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczający za 
zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki może 
przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do 
poprzedniej wysokości. 
3. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości 
ubezpieczonego mienia, kierując się szacowaną wysokością 
maksymalnej szkody w mieniu, jaka może powstać wskutek jednego 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem w okresie ubezpieczenia 
(ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 4 i 5 poniżej, bez podatku od towarów i usług podlegającego 
odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że umówiono 
się inaczej.
4. Sumę ubezpieczenia dla maszyn, urządzeń oraz wyposażenia ustala 
Ubezpieczający według:
1) wartości rzeczywistej lub
2) wartości odtworzeniowej (nowej), wyłącznie jeżeli stopień zużycia 
technicznego nie przekracza 50%.
5. Podstawę określenia sumy ubezpieczenia w pozostałych grupach 
mienia stanowi:
1) dla środków obrotowych - wartość odpowiadająca cenie ich zakupu 
lub kosztom wytworzenia,
2) dla nakładów inwestycyjnych - wartość odpowiadająca poniesionym 
lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia wydatkom, 
3) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu oraz 
platyny i pozostałych metali z grupy platynowców - wartość 
odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji, 
natomiast dla wyrobów z tych metali i kamieni szlachetnych, pereł 
i bursztynu - wartość odpowiadająca cenie ich zakupu lub kosztom 
wytworzenia,
4) dla pozostałych wartości pieniężnych - wartość nominalna (wartość 
nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu 
ogłoszonego przez Prezesa NBP),
5) dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi 
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lub sprzedaży - wartość rzeczywista (w komisach i lombardach - bez 
uwzględnienia prowizji lub marży, nie wyższa niż wartość oznaczona  
w dowodzie przyjęcia),
6) dla mienia pracowniczego - wartość rzeczywista mienia 
przypadająca na jednego pracownika pomnożona przez liczbę 
pracowników.
6. Sumę ubezpieczenia dla wartości pieniężnych ustala się odrębnie 
dla kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz w czasie transportu, 
z zastrzeżeniem postanowień § 9 Załącznika nr 1 do niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
7. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych granicą odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia określona w umowie, pod 
warunkiem, że nie przekracza ona limitów dla przechowywania lub 
transportowania wartości pieniężnych określonych w Załączniku nr 1 do 
niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku, gdy suma 
ubezpieczenia jest wyższa, granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
stanowi podany w Załączniku nr 1 limit odpowiedzialności.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 24
1. rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
określa się w granicach ich sum ubezpieczenia lub odrębnie 
określonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialności, na 
podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania:
1) dla maszyn, urządzeń oraz wyposażenia - według ceny zakupu, 
kosztów naprawy bądź wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu 
lub mocy, powiększonej o koszty transportu i montażu:
a) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej - z potrąceniem 
zużycia technicznego,
b) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej (nowej) -  
w pełnej wysokości,
2) dla środków obrotowych - według cen ich zakupu lub kosztów 
wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia,
3) dla nakładów inwestycyjnych - według kosztów ich odbudowy lub 
remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych 
wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego,
4) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł i bursztynu, a także 
platyny i pozostałych metali z grupy platynowców - według wartości 
odpowiadającej cenie sprzedaży netto, tj. bez marży i prowizji, 
natomiast w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych oraz pereł 
i bursztynu - według ceny ich zakupu, kosztu wytworzenia lub kosztu 
ich naprawy,
5) dla pozostałych wartości pieniężnych - według wartości nominalnej 
(wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według 
średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego  
w dniu ustalenia wysokości odszkodowania),
6) dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi 
lub sprzedaży - według wartości kosztów naprawy uszkodzonych 
przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego, a w przypadku 
ich zniszczenia lub utraty - według wartości rzeczywistej mienia, nie 
więcej jednak niż w wartości oznaczonej w dowodzie przyjęcia bez 
uwzględnienia prowizji i marży w przypadku komisów i lombardów,
7) dla używanych pojazdów podlegających rejestracji - według 
wartości kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów z potrąceniem 
zużycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - 
według wartości rynkowej pojazdów w dniu szkody,
8) dla mienia pracowniczego - według wartości kosztów naprawy 
uszkodzonych przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego,  

a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - według wartości 
rzeczywistej mienia, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do mienia 
jednego pracownika - do wysokości nieprzekraczającej kwoty przyjętej 
jako część sumy ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika.
2. rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
3. Jeżeli Ubezpieczający nie podjął odbudowy lub remontu mienia 
rozmiar szkody ustalony zostanie z potrąceniem stopnia technicznego 
zużycia. Powyższe postanowienie ma zastosowanie dla mienia, którego 
suma ubezpieczenia została określona wg wartości odtworzeniowej 
(nowej) lub ewidencyjnej brutto.
4. rozmiar szkody ustala się na podstawie katalogów Nakładów 
rzeczowych i katalogów Nakładów Pracy oraz publikowanych 
cenników.

§ 25
1. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie dla danego przedmiotu lub grupy 
mienia.
2. W przypadku kradzieży z włamaniem z dokonaniem zaboru mienia 
bez wejścia sprawcy do lokalu wysokość odszkodowania nie może 
przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia.

§ 26
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się kosztów 
wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych 
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.

§ 27
Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami 
§ 24 i 26 pomniejszoną o franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie 
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla całego 
objętego ochroną ubezpieczeniową mienia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 28
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w umowie 
ubezpieczenia:
1) mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, 
ewidencjonowane mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub 
mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
a) budynki, budowle i lokale,
b) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, 
c) środki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu  
i sprzedaży,
d) nakłady inwestycyjne,
2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu 
wykonania usługi lub sprzedaży.
2. Warunkiem zawarcia z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia 
mienia od wandalizmu jest ubezpieczenie mienia wymienionego  
w ust. 1 powyżej od ognia i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży  
z włamaniem i rabunku (w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia).

§ 29
Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium 
rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie 
ubezpieczenia.
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ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 30
1. Mienie, o którym mowa w § 28, objęte jest ochroną ubezpieczeniową 
od szkód powstałych bezpośrednio wskutek wandalizmu.
2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki do 
umowy ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, może zostać włączona klauzula 
utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków.

§ 31
W granicach sumy ubezpieczenia lub odrębnie ustalonych przez strony 
w umowie limitów odpowiedzialności, z zachowaniem postanowień  
§ 33 i 36 odszkodowanie obejmuje udokumentowane koszty powstałe 
wskutek:
1) zniszczenia lub uszkodzenia mienia w bezpośrednim następstwie 
wandalizmu, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, obliczonej 
zgodnie z § 35 i 36,
2) zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia 
szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne,
3) usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach 10% wysokości 
szkody.

WYŁĄCZENIA

§ 32
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz  
w znajdującym się w nich mieniu, a także w maszynach, urządzeniach 
oraz wyposażeniu przeznaczonych do likwidacji przed powstaniem 
szkody,
2) w nieużytkowanych lokalach oraz w znajdującym się w nich mieniu, 
jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, 
chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie pisemnie powiadomiony  
i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową,
3) w drzewach, krzewach, uprawach i zwierzętach,
4) w szklarniach, inspektach, namiotach oraz znajdującym się w nich 
mieniu,
5) w środkach odurzających, substancjach psychotropowych,
6) w budynkach, budowlach i lokalach podczas robót budowlanych, na 
które zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami wymagane jest zezwolenie, chyba że roboty 
te nie miały wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
7) w mieniu składowanym na zewnątrz budynku lub lokalu,
8) w mieniu o przekroczonym terminie ważności lub wycofanym  
z obrotu przed powstaniem szkody,
9) w mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywym dowodem,
10) w aktach, dokumentach, rękopisach i danych na nośnikach 
wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych 
lub zabytkowych, antykach i dziełach sztuki, 
11) w programach komputerowych, chyba że stanowią środki 
obrotowe,
12) we wszelkiego rodzaju kartach płatniczych, kredytowych, charge  
i debetowych,
13) w telefonach komórkowych stanowiących środki obrotowe,
14) w środkach obrotowych, których posiadanie nie zostało 
potwierdzone dowodem zakupu,
15) polegających na utracie mienia,

16) polegających na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, 
umieszczaniu napisów,
17) w elementach wykonanych ze szkła, kamienia, minerałów i ich 
imitacji lub tworzyw sztucznych, 
18) w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że stanowią 
fabrycznie nowe środki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób 
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub 
sprzedaży,
19) których rozmiar wraz z kosztami usunięcia pozostałości po szkodzie 
nie przekracza 400 zł.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 33
1. Suma ubezpieczenia mienia stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, chyba że strony w umowie ustaliły 
odrębny, niższy limit odpowiedzialności.
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odrębne limity 
odpowiedzialności ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczający za 
zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki może 
przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do 
poprzedniej wysokości. 

§ 34
1. Sumę ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczający kierując się 
szacowaną wysokością maksymalnej szkody w mieniu, jaka może 
powstać wskutek jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem 
w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez 
uwzględnienia podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatku od towarów i usług, chyba że umówiono się 
inaczej. Suma ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich kategorii 
ubezpieczonego mienia wymienionego w § 28.
2. Maksymalna suma ubezpieczenia mienia od wandalizmu nie może 
przekroczyć 30.000 zł. 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 35
1. rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
określa się w granicach sum ubezpieczenia na podstawie cen z dnia 
ustalenia odszkodowania:
1) dla budynków, budowli i lokali - według wartości kosztów 
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego,
2) dla maszyn, urządzeń oraz wyposażenia - według ceny zakupu, 
kosztów naprawy bądź wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu 
lub mocy, powiększonej o koszty transportu i montażu,  
z uwzględnieniem zasad podanych w pkt 1) powyżej, 
3) dla środków obrotowych - według cen ich zakupu, kosztów 
wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia,
4) dla nakładów inwestycyjnych - według wartości kosztów 
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego,
5) dla mienia przyjętego od osób trzecich w celu wykonania usługi 
lub sprzedaży - według wartości kosztów naprawy uszkodzonych 
przedmiotów z potrąceniem zużycia technicznego, a w przypadku ich 
zniszczenia lub utraty - według wartości rzeczywistej mienia  
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(w komisach - bez uwzględnienia prowizji lub marży, nie wyższej niż 
wartość oznaczona w dowodzie przyjęcia).
2. rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
3. rozmiar szkody ustala się na podstawie katalogów Nakładów 
rzeczowych i katalogów Nakładów Pracy oraz publikowanych 
cenników.

§ 36
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się kosztów 
wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych 
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.

§ 37
Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami 
§ 35 i 37 pomniejszoną o franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie 
ubezpieczenia, nie mniej niż 200 zł. Franszyza redukcyjna ma 
zastosowanie dla całego objętego ochroną ubezpieczeniową mienia.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA 
MIENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 38
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 
osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
wyrządzone poszkodowanym w związku z:
1) posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości, w tym stanowiących 
własność osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem 
korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego 
pokrewnego stosunku prawnego,
2) posiadaniem i użytkowaniem stacjonarnych maszyn, urządzeń  
i instalacji wszelkiego typu,
3) prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie 
ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz 
wprowadzoną do obrotu z zastrzeżeniem § 41 i 45 oraz § 57.
2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, 
zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać 
rozszerzony niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego 
(czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania), o:
1) ryzyko wyrządzenia szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, 
oddanych w użytkowanie osobom objętym ubezpieczeniem na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego 
stosunku prawnego,
2) odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem 
za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone pracownikom 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a wynikające z wypadków przy 
pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z późniejszymi zmianami (OC pracodawcy), 
3) ryzyko wyrządzenia szkód w rzeczach stanowiących przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych 
przez osoby objęte ubezpieczeniem powstałych w trakcie ich 
wykonywania,
4) ryzyko wyrządzenia szkód w mieniu lub na osobie przez rzecz 
wprowadzoną do obrotu (OC za produkt),
5) ryzyko wyrządzenia szkód w mieniu lub na osobie powstałe po 

przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi  w użytkowanie 
odbiorcy, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania pracy 
lub usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem, niezależnie od źródła 
obowiązku odszkodowawczego, pod warunkiem wcześniejszego lub 
równoczesnego włączenia OC za produkt o którym mowa w pkt 4) 
powyżej.

§ 39
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie 
oraz wskutek rażącego niedbalstwa.
2. Utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku są objęte 
ochroną ubezpieczeniową, o ile szkoda w mieniu lub na osobie jest 
objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia.  

§ 40
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem 
wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu 
na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym 
wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, 
albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały 
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

WYŁĄCZENIA

§ 41
1. Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie 
umów, o należyte wykonanie umów, roszczenia z tytułu zastępczego 
wykonania umów, roszczenia o zwrot świadczeń oraz roszczenia  
o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez 
Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy 
czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub 
wadliwości wykonanej pracy albo usługi uważa się za równoznaczne  
z winą umyślną.

§ 42
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za 
szkody:
1) za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek 
umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo 
wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z ustawy,
2) wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem,
3) powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi 
ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia oraz 
pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a podwykonawcami,
4) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych,
5) powstałe z związku z naruszeniem praw autorskich, patentów, 
znaków towarowych i nazw fabrycznych,
6) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach 
archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki,
7) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników 
zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich 
pracownikom,
8) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba 
objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć,
9) wynikłe z zagrzybienia, powolnego działania hałasu, wibracji, 
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temperatury, wody, gazów, pyłów, bakterii, wirusów; za działanie 
powolne uznaje się takie działanie wymienionych czynników, które 
wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadząc do szkody, której nie 
można przypisać cechy nagłej i niespodziewanej,
10) pokrywane na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
11) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia 
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola 
magnetycznego i elektromagnetycznego,
12) powstałe bezpośrednio lub pośrednio z wydobywania, 
przetwarzania, produkcji, dystrybucji, przechowywania azbestu lub 
produktów zawierających azbest,
13) wynikłe z używania produktów wykonanych całkowicie lub 
częściowo z azbestu,
14) powstałe w wyniku pobicia, bójki lub rozboju,
15) w produkcie wprowadzonym do obrotu, 
16) w przedmiocie wykonanej pracy lub usługi,
17) pokrywane na podstawie gwarancji, lub rękojmi za wady, lub 
przepisów ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu Cywilnego,
18) których przyczyną była jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy 
albo usługi, w związku z którą została obniżona jej cena,
19) wyrządzone przez rzecz nie posiadającą ważnego atestu, 
certyfikatu, aprobaty technicznej, dopuszczających rzecz do obrotu,  
o ile są one wymagane przez przepisy obowiązujące w danym kraju,
20) wyrządzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie,
21) wyrządzone przez formaldehyd lub hormonalne środki 
antykoncepcyjne,
22) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
23) wynikłe ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,
24) wyrządzone błędami w sztuce lekarskiej oraz wadliwością 
wykonanych świadczeń medycznych,
25) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania 
wyrobów tytoniowych,
26) powstałe wskutek osiadania, zapadania się ziemi osunięcia się 
ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące, wynikające z działania 
lub zaniechania Ubezpieczonego, osób trzecich lub niezależnie od 
tych działań bądź zaniechań, a także wskutek cofnięcia się cieczy we 
wszelkich systemach kanalizacyjnych,
27) w przedmiocie prac ładunkowych, 
28) wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub 
zastosowania na statkach powietrznych,
29) polegające na konieczności poniesienia kosztów na usunięcie  
i zastąpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad,
30) powstałe poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej,
31) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń oraz 
spowodowanych przez wirus hIV,
32) wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz 
szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci,
33) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób 
objętych ubezpieczeniem,
34) wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej 
formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji 
niebezpiecznych, za które uważa się jakiekolwiek stałe, ciekłe, gazowe 
lub termiczne środki drażniące lub zanieczyszczające,
35) wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób objętych 
ubezpieczeniem, 
36) wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
37) poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek 
wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego maszyn, urządzeń, 

komponentów lub części składowych innych produktów, 
38) wyrządzone przez pojazdy mechaniczne niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
39) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach.
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem 
i użytkowaniem nieruchomości stanowiących własność osób trzecich, 
z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku 
prawnego (OC najemcy), o którym mowa w § 38 ust.1 pkt 1), nie 
obejmuje:
1) szkód w gruntach wszelkiego rodzaju,
2) szkód w urządzeniach i instalacjach wszelkiego rodzaju oraz 
przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, 
chyba że stanowią składową nieruchomości użytkowanej przez 
Ubezpieczającego jako najemcę.

§ 43
1. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawiązek i kar 
administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze 
pieniężnym nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem.
2. Zakresem ubezpieczenia nie są również objęte koszty poniesione  
w związku z wycofaniem wadliwej rzeczy z rynku.

§ 44
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez 
względu na wysokość zgłoszonego roszczenia,  Ubezpieczyciel nie 
odpowiada za szkody:
1) w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
2) powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych 
przez osoby objęte ubezpieczeniem, w szczególności w związku  
z wykonywaniem zawodu lekarza, architekta i projektanta, nauczyciela, 
pracownika ochrony, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy 
majątkowego, geodety, komornika,
3) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających  
i pływających,
4) w ładunku, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu lub spedycji,
5) wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego.

§ 45
1. O ile zakres ochrony nie został rozszerzony zgodnie z § 38 ust. 2 
ubezpieczenie nie obejmuje również szkód:
1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w użytkowanie osób 
objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) wyrządzonych pracownikom Ubezpieczającego (OC pracodawcy), 
3) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 
czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 
powstałe w czasie ich wykonywania,
4) w mieniu lub na osobie przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za 
produkt),
5) w mieniu lub na osobie powstałe po przekazaniu przedmiotu 
wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłych  
z nienależytego wykonania zobowiązania pracy lub usługi przez osoby 
objęte ubezpieczeniem.
2. W zakresie ryzyka OC za szkody w rzeczach ruchomych osób 
trzecich, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego 
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stosunku prawnego ubezpieczenie, o którym mowa w § 38 ust. 2 pkt 1) 
nie obejmuje:
a) szkód w przedmiotach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw 
sztucznych, chyba że stanowią część składową rzeczy ruchomych osób 
trzecich, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego 
stosunku prawnego,
b) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,
c) szkód w pojazdach mechanicznych,
d) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
4. W zakresie ryzyka OC pracodawcy, o którym mowa w § 38 ust. 2 pkt 2), 
ubezpieczenie nie obejmuje:
a) szkód wynikłych z wypadków mających miejsce przed datą 
początkową,
b) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych, niewynikających 
z wypadków, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 października 
2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych z późniejszymi zmianami,
c) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie 
przepisów ustawy, o której mowa w ppkt b) powyżej.
5. W zakresie ryzyka OC za szkody w rzeczach poddanych obróbce, 
naprawie lub innym czynnościom, o których mowa w § 38 ust. 2 pkt 3), 
ubezpieczenie nie obejmuje:
a) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo 
innego pokrewnego stosunku prawnego,
b) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
c) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
d) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.

SUMA GWARANCYJNA

§ 46
1. W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, 
która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla wszystkich 
wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody:
1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w użytkowanie 
osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego 
ograniczona jest maksymalnie do limitu 25.000 zł dla jednego i dla 
wszystkich wypadków w okresie rocznym, jednak nie więcej niż suma 
gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia,
2) na osobie wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego (OC 
pracodawcy) ograniczona jest maksymalnie do limitu 100.000 zł dla 
jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, jednak nie 
więcej niż suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia,
3) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 
czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte 
ubezpieczeniem powstałe w trakcie ich wykonywania ograniczona 
jest maksymalnie do limitu 100.000 zł dla jednego i dla wszystkich 
wypadków w okresie rocznym, jednak nie więcej niż suma 
gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia.
4. Jeżeli suma gwarancyjna jest niższa niż wysokość limitów, zapisy 
określone w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.

§ 47
1. Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się  
o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy 
gwarancyjnej). Ubezpieczający za zgodą Ubezpieczyciela oraz po 
opłaceniu dodatkowej składki może przywrócić sumę gwarancyjną do 
poprzedniej wysokości.
2. W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia 
rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
3. Zasady określone w ust. 1 - 2 powyżej stosuje się odpowiednio do 
odrębnych limitów, o których mowa w § 46 ust. 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA

§ 48
W granicach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel ma obowiązek 
dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji 
o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu 
obrony Ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.

§ 49
1. Ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej należne odszkodowanie 
ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej osób objętych 
ubezpieczeniem. 
2. Ubezpieczyciel pokrywa także:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu  
z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na 
polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku 
powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą ochroną 
ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone 
postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli 
zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych 
kosztów,
3) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego po 
wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się 
bezskuteczne.
3. Za koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, 
Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, 
gdy łączna wysokość roszczeń wynikających z wypadku jest wyższa 
niż suma gwarancyjna, Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej 
proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, 
niezależnie od liczby wdrożonych postępowań sądowych; wypłata 
przez Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie  
z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku 
dokonywania dalszych wypłat.
4. koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, pokrywane są  
w ramach sumy gwarancyjnej.
5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej stosuje się odpowiednio do 
limitów, o których mowa w § 46 ust. 3.
6. kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, Ubezpieczyciel 
nie pokrywa jeżeli z okoliczności wynika, że roszczenie nie jest objęte 
ochroną ubezpieczeniową.
7. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną ustaloną  
w umowie ubezpieczenia, nie mniej niż 400 zł, z zastrzeżeniem  
ust. 8 poniżej.
8. Franszyza redukcyjna dla szkód:
1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w użytkowanie osób 
objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego wynosi 1.000 zł,



PMF/OW028/110116

2) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 
czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte 
ubezpieczeniem powstałe w trakcie ich wykonywania wynosi 10% 
wysokości szkody nie mniej niż 500 zł,
3) w mieniu po wykonaniu pracy lub usługi wynikłych z nienależytego 
wykonania zobowiązania wynosi 500 zł.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA  
LUB PĘKNIĘCIA

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 50
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zainstalowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące  
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
1) stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli oraz 
lokali,
2) szklane lub kamienne okładziny ścienne,
3) szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli, 
gablot, kontuarów,
4) zamocowane na stałe lustra i witraże niezabytkowe,
5) szklane lub kamienne budowle,
6) szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe,
7) lady chłodnicze
pod warunkiem, że są wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub 
tworzyw sztucznych. 
2. Ochroną ubezpieczeniową jest objęte mienie znajdujące się na 
terenie rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie 
ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 51
1. Przedmioty wymienione w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną 
ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub 
pęknięcia.
2. W granicach sumy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową są 
objęte koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających 
demontaż, wstawienie lub naprawę przedmiotów objętych 
ubezpieczeniem w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia. 

WYŁĄCZENIA

§ 52
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w szklanych i kamiennych wykładzinach podłogowych,
2) w szybach zainstalowanych w środkach transportowych, 
urządzeniach technicznych i różnego rodzaju instalacjach,
3) w mieniu znajdującym się w lokalu zamkniętym i nieużytkowanym, 
jeśli był on wyłączony z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, 
chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie pisemnie powiadomiony  
i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową,
4) polegających na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, 
porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych 
przedmiotów,
5) będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń 
oświetleniowych,
6) powstałych wskutek wymiany, wymontowywania ubezpieczonego 
przedmiotu, prac konserwacyjnych lub naprawczych, a także 

zaistniałych podczas transportu,
7) których rozmiar wraz z kosztami usunięcia pozostałości po szkodzie 
nie przekracza 100 zł.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 53
1. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wysokości 
prawdopodobnej maksymalnej szkody w ubezpieczonym mieniu, jaka 
może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem 
w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez 
uwzględnienia podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatku od towarów i usług, chyba że umówiono się 
inaczej.
2. Suma ubezpieczenia powinna uwzględniać przewidywane koszty 
demontażu, montażu i transportu, ustawienia rusztowań lub 
drabin oraz wykonania znaków reklamowych i informujących na 
przedmiotach objętych ubezpieczeniem.
3. Suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczający za 
zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki może 
przywrócić sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości. 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 54
1. rozmiar szkody ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, 
przyjmując wartość przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, 
materiału i wymiarów według kosztów zakupu lub naprawy, 
udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem zakresu 
rzeczywistych uszkodzeń, na podstawie cen z dnia ustalenia 
odszkodowania, z włączeniem:
1) niezbędnych kosztów demontażu i montażu,
2) kosztów transportu,
3) kosztów wykonania napisów, ozdób i liter według wzorów 
istniejących w dniu powstania szkody,
4) kosztów ustawienia rusztowań lub drabin.
2. rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą 
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

§ 55
1. Odszkodowanie obejmuje:
1) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek 
ich stłuczenia lub pęknięcia,
2) koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu 
zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego 
mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały 
się bezskuteczne,
3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 10% 
wysokości szkody,
4) koszty, o których mowa w § 54 ust. 1. 
2. Odszkodowanie dla poszczególnych przedmiotów ustala się  
w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach określonej  
w umowie sumy ubezpieczenia.

§ 56
Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami 
§ 54 i 55 pomniejszoną o franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie 
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla całego 
objętego ochroną ubezpieczeniową mienia.



17PMF/OW028/1101

Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

www.ergohestia.pl

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

WYŁĄCZENIA GENERALNE

§ 57
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli 
Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego 
niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie stosuje 
się wyłączenia rażącego niedbalstwa przy czym świadomość 
wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwości 
wykonanej pracy albo usługi uważa się za równoznaczne z winą 
umyślną.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
umyślnie przez osobę, z którą  Ubezpieczający pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady 
określone w paragrafach poprzedzających stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:
1) powstałych w związku z działaniami wojennymi, stanem 
wojennym lub wyjątkowym, wojną domową, lokautami i niepokojami 
społecznymi, 
2) powstałych w związku z terroryzmem, strajkami, zamieszkami  
i rozruchami, 
3) powstałych wskutek działania energii jądrowej lub skażenia 
radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych, pola 
magnetycznego i elektromagnetycznego, promieniowania 
jonizacyjnego, 
4) powstałych wskutek nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o utrzymywaniu 
dozoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów prawa 
budowlanego, a także niestosowanie się do decyzji i zaleceń wydanych 
w tych sprawach przez właściwe władze oraz nieprzestrzegania 
wszelkich wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, w tym 
zaleceń Ubezpieczyciela w zakresie ochrony mienia przed szkodą, 
chyba że nie miało to wpływu na powstanie lub wysokość szkody, 
5) w mieniu skonfiskowanym, zawłaszczonym, znacjonalizowanym, 
zajętym lub zarekwirowanym prawomocnie przez władze.
5. Ponadto z ubezpieczenia są wyłączone jakiekolwiek szkody lub 
odpowiedzialność, jak również koszty zapobieżenia, usunięcia 
lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikające z: faktycznej 
lub spodziewanej niemożności odczytania lub nieprawidłowego 
odczytania danych przez stanowiący własność Ubezpieczającego lub 
innych osób jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie, 
a w szczególności komputer, system komputerowy oraz ich części 
lub urządzenia, system telekomunikacyjny lub podobny oraz 
ich części lub urządzenia, a także układy peryferyjne, procesory, 
mikroprocesory, układy elektroniczne, układy scalone lub urządzenia 
mechaniczne wspomnianego wyżej sprzętu. Nieodczytanie lub 
nieprawidłowe odczytanie zapisu danych odnosi się w szczególności 
do braku możliwości lub niemożności znalezienia, zapamiętania, 
gromadzenia, zapisywania, zachowania, prawidłowego przetworzenia 
lub interpretacji jakichkolwiek danych elektronicznych, instrukcji lub 
polecenia, będących następstwem potraktowania jakiegokolwiek 
zapisu danych niezgodnie z intencją lub w sposób wcześniej 
zamierzony.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 58
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku 
stanowiącego część polisy będącej potwierdzeniem zawarcia umowy 
ubezpieczenia.
2. Wniosek pełniący równocześnie rolę polisy powinien zawierać co 
najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczającego,
2) nazwę i adres Ubezpieczonego,
3) NIP lub rEGON,
4) rodzaj prowadzonej działalności,
5) okres ubezpieczenia,
6) miejsce ubezpieczenia,
7) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
8) wysokość sumy ubezpieczenia 
9) wysokość sumy gwarancyjnej,
10) opis stanu zabezpieczenia mienia,
11) przyczynę, liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich 5 lat.
3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od 
uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka  
w zawieranej umowie ubezpieczenia.
4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych  
w ust. 2 i 3 powyżej, albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie 
z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie 
Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy 
wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
5. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę Ubezpieczyciel doręcza 
Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający 
postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od 
treści złożonej przez niego oferty, Ubezpieczyciel zobowiązany jest 
zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu 
tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do 
zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany 
dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa 
jest zawarta zgodnie z treścią oferty.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 59
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy, po dokonaniu oceny ryzyka 
przez Ubezpieczyciela. 
2. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych składka może 
ulec:
1) obniżeniu ze względu na:
a) stopień bezpieczeństwa pożarowego budynków,
b) zastosowane urządzenia służące do wykrywania i alarmowania  
o pożarze,
c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
2) podwyższeniu ze względu na:
a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
b) sposób rozliczania przez Ubezpieczającego podatku dochodowego  
w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.
3. W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku składka może 
ulec:
1) obniżeniu ze względu na:
a) wysokość sumy ubezpieczenia,
b) stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
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2) podwyższeniu ze względu na:
a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
b) sposób rozliczania przez Ubezpieczającego podatku dochodowego  
w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.
4. W ubezpieczeniu od wandalizmu składka może ulec: 
1) obniżeniu ze względu na podwyższenie franszyzy redukcyjnej,
2) podwyższeniu ze względu na:
a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
b) sposób rozliczania przez Ubezpieczającego podatku dochodowego  
w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.
5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia składka może ulec:
1) obniżeniu ze względu na:
a) wysokość sumy gwarancyjnej,
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
2) podwyższeniu ze względu na:
a) wysokość sumy gwarancyjnej,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
6. W poszczególnych ubezpieczeniach wchodzących w skład pakietu, 
dodatkowo składka może ulec:
1) obniżeniu ze względu na:
a) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u Ubezpieczyciela,
b) krótszy niż 12-miesięczny okres ubezpieczenia,
c) liczbę wykupionych ubezpieczeń w ramach jednego pakietu,
2) podwyższeniu ze względu na rozłożenie płatności składki na raty.
7. Ubezpieczyciel może w przypadkach uzasadnionych rodzajem 
lub rozmiarem prowadzonej działalności, rodzajem ubezpieczonego 
mienia, sumą ubezpieczenia, środkami zabezpieczenia mienia, 
zgłoszonymi szkodami wyznaczyć składkę ubezpieczeniową 
uwzględniając powyższe czynniki.

§ 60
1. Składka jest płatna jednorazowo w momencie zawarcia umowy 
ubezpieczenia, chyba że strony ustaliły odmienny tryb płatności 
składki.
2. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. 
Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie 
ubezpieczenia.
3. Obowiązek zapłaty składki obciąża Ubezpieczającego.

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 61
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez 
strony umowy.
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na jeden rok. 
4. W umowie ubezpieczenia ustala się wspólną datę zakończenia 
okresu ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczeń zawartych 
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 6. W razie konieczności 
wyrównania okresów ubezpieczenia w ramach poszczególnych 
rodzajów ubezpieczenia zawiera się ubezpieczenia krótkoterminowe.

§ 62
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia  
i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, 
pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata zostanie zapłacona 
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 i 3 poniżej.

2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność przed 
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie 
zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres 
przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku 
wypowiedzenia umowa wygasa z końcem okresu, na który przypadała 
niezapłacona składka.
3. Niezapłacenie kolejnej raty składki w podanej przez Ubezpieczyciela 
wysokości i terminie powoduje ustanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, tylko wtedy gdy po upływie terminu na zapłatę raty 
składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty,  
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia 
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia 
zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek 
Ubezpieczyciela - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego 
były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku 
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela 
odpowiednią kwotą.
5. Za zapłatę składki lub kolejnej raty składki nie uważa się zapłaty 
kwoty niższej niż wynikającej z umowy ubezpieczenia.
6. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu 
ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym 
terminem. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 63
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości 
Ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczności, o które 
Ubezpieczyciel pytał w formularzu oferty albo przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający 
zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązek ten ciąży 
również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane 
przedstawicielowi. 
2. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia 
mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 
3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 
zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi wszelkie 
zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wypadku, o których mowa ust. 1 powyżej. 
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają zarówno 
na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie 
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ubezpieczający zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela  
o zmianie adresu, miejsca ubezpieczenia, miejsca zamieszkania lub 
siedziby.

§ 64
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem § 63 ust. 1- 4 nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia § 63 ust. 1- 4  doszło z winy 
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany 
umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym.
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§ 65
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia szczególnych 
zagrożeń mienia lub takich, których usunięcia mógł domagać 
się Ubezpieczyciel i domagał się w pismach wystosowanych do 
Ubezpieczającego.
2. Jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego obowiązku w terminie 
wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest  
z odpowiedzialności za szkody powstałe po wyznaczonym terminie 
wskutek nie usunięcia zagrożenia, jeżeli niewykonanie obowiązku miało 
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

§ 66
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapewnienia należytego 
zabezpieczenia mienia, w tym do przestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony, przechowywania i eksploatacji mienia 
oraz mających na celu zapobieganie powstaniu szkody. 
2. Mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione 
zostały następujące warunki:
1) Ubezpieczający stosuje się do obowiązujących przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych 
oraz wykonywaniu dozoru technicznego, zaleceń i wymagań 
producentów lub dostawców nad tymi urządzeniami oraz do innych 
przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, a także 
do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia,
2) Ubezpieczający przestrzega wymogów zabezpieczenia mienia 
określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, utrzymuje ubezpieczone budynki, budowle i lokale 
wraz z ich zabezpieczeniami w należytym stanie technicznym oraz 
stosuje powszechnie przyjęte środki ostrożności, a także obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony osób i mienia.
3. do obowiązków Ubezpieczającego należy w szczególności dbanie  
o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających  
i odprowadzających wodę, parę wodną, lub ciecze oraz zastosowanie 
w terminie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia 
przed mrozem właściwych przewodów i urządzeń.
4. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych obowiązkiem 
Ubezpieczającego jest także przestrzeganie zasad dotyczących 
ich zabezpieczenia określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (dz.U. 2010 Nr 166, 
poz. 1128).
5. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych  
w ust. 1 - 4 powyżej, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,  
a ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, 
Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania odpowiednio 
w całości lub w części, przy czym w przypadku szkody w wartościach 
pieniężnych przechowywanych lub transportowanych niezgodnie 
z wymogami określonymi w ust. 2 i 4 powyżej odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu określonego w § 9 
Załącznika nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
6. Zasady określone w ust. 1 - 5 powyżej nie mają zastosowania 
w przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. 

§ 67
1. W razie zajścia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia, 
Ubezpieczający zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków 
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 

szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
nie zastosował środków określonych w ust. 1 powyżej, Ubezpieczyciel 
jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu. 
3. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty 
wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy 
paragrafów poprzedzających stosuje się również do Ubezpieczonego.
5. Ponadto do obowiązków Ubezpieczającego należy:
1) zawiadomić Ubezpieczyciela o wypadku niezwłocznie od daty 
powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości (w razie 
zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek obciąża również 
Ubezpieczonego, chyba że nie wie on o zawarciu umowy na jego 
rachunek), 
2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej 
szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek 
wypadku środka transportu,
3) pozostawić bez zmian miejsce wypadku do czasu przybycia 
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna  
w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub 
zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to 
postanowienie, jeżeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku,
4) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielać mu informacji  
i niezbędnych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
likwidacji szkody,
5) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych 
do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości 
roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, 
6) udostępnić pełną dokumentację księgową ubezpieczonego mienia 
lub wykaz mienia, o ile był wymagany,
7) wypełnić wszelkie wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty 
niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.
6. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
obowiązku określonego w ust. 5 pkt 1) powyżej Ubezpieczyciel może 
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło 
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi 
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
7. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela  o wypadku nie 
następują, jeżeli Ubezpieczyciel  w terminie, o którym mowa w ust. 5 
pkt 1) powyżej, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało 
podać do jego wiadomości.
8. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 5 pkt 2) - 6) 
oraz ust. 6  powyżej Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania 
odpowiednio w całości lub w części, w zależności od tego w jakim 
zakresie niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie 
okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru, bądź też na ustalenie 
wysokości odszkodowania lub świadczenia.

§ 68
1. W razie zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej o naprawienie szkody 
Ubezpieczający ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do 
zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia  
z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego roszczenia osoby 
poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela.
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§ 69
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną 
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać 
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili w której 
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego 
okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga 
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 70
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej,
2) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, chyba że suma ubezpieczenia została 
ustalona w wysokości obejmującej podatek od towarów i usług.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 71
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do 
udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi 
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
odszkodowania oraz przedstawić wyliczenie rozmiaru szkody.
3. Wysokość kosztów naprawy powinna być udokumentowana 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę 
usunął własnymi siłami.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych 
przez Ubezpieczającego rachunków, kosztorysów, kalkulacji i innych 
dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody.

§ 72
1. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu wszczęte zostało postępowanie 
karne lub cywilne o wypłatę odszkodowania, Ubezpieczający 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od 
uzyskania dokumentu stwierdzającego wszczęcie postępowania 
(pisma, pozwu, postanowienia lub innego dokumentu) doręczyć 
ten dokument Ubezpieczycielowi. Ponadto Ubezpieczający 
zobowiązany jest podjąć współpracę umożliwiającą wystąpienie 
przez Ubezpieczyciela z interwencją uboczną w celu obrony przed 
nieuzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub uznania 
roszczenia. Ubezpieczyciel podejmie decyzję o przystąpieniu 
do postępowania sądowego w granicach udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej, o ile uzna za celowe przystąpienie do sporu  
w charakterze interwenienta ubocznego.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest doręczać Ubezpieczycielowi 
orzeczenia sądu w sprawach określonych w ust. 1 powyżej w terminie 
umożliwiającym mu wniesienia środka odwoławczego.
3. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego obowiązków 
określonych w ust. 1 lub 2 powyżej Ubezpieczyciel może podnieść 
przeciwko ubezpieczającemu zarzuty wynikające z art. 82 kodeksu 
Postępowania Cywilnego i w tym zakresie odmówić ubezpieczającemu 
wypłaty odszkodowania.
4. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie 
karne lub poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie 
na drogę sądową, a Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków 
wynikających z ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu lub § 67 ust. 5 pkt 1), 
4), 5), Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów, o których mowa w § 49 ust. 
2 pkt 2) oraz odsetek i kosztów procesu zasądzonych w postępowaniu 
sądowym od Ubezpieczającego.

§ 73
1. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia na własny koszt niezależnego 
eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego 
odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczającemu instrukcji  
i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia 
skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 
2. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi 
lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, 
które Ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do 
rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

§ 74
1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania 
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń 
dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, 
zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim 
ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu w terminie 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 powyżej wyjaśnienie 
wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 
14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część 
odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. O ile nieumówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez 
Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody.
4. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie 
ubezpieczony jest od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej 
Ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość 
ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia 
przekraczającego wartość szkody. Między Ubezpieczycielami każdy  
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego 
suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z 
podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
5. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 4 
powyżej, uzgodniono, że suma wypłacona przez Ubezpieczyciela  
z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty 
świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczający 
może żądać tylko od tego Ubezpieczyciela. W takim przypadku dla 
określenia odpowiedzialności między Ubezpieczycielami należy przyjąć, 
że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma 
ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

§ 75
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się  
z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia 
albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o stanowisku Ubezpieczyciela w tej sprawie 
zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
Zarząd Ubezpieczyciela.

§ 76
Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczający odzyskał utracone 
przedmioty, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić odszkodowanie 
wypłacone za te przedmioty albo zrzec się praw do tych przedmiotów 
na rzecz Ubezpieczyciela.
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REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 77
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela 
przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby trzeciej 
odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego 
odszkodowania.
2. roszczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przechodzi 
na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą 
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub za którą ponosi odpowiedzialność, chyba że osoba ta wyrządziła 
szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi 
wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych 
dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela.
4. W razie niewykonania obowiązków określonych w ust. 3 powyżej, 
a także w razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego bez zgody 
Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich 
odpowiedzialnych za szkodę, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 
odszkodowania odpowiednio w całości lub w części, a w przypadku gdy 
odszkodowanie zostało już wypłacone - podlega zwrotowi w całości lub 
części, w zależności od tego w jakim zakresie niewykonanie obowiązków 
określonych w ust. 3 powyżej uniemożliwiło Ubezpieczycielowi 
skuteczne dochodzenie roszczeń regresowych.
5. Zasady wynikające z ustępów poprzedzających stosuje się 
odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 78
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres przekraczający  
6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy  
w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą 
7 dni od daty zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim 
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 79
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny 
być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem 
poleconym.
2. Jeżeli strona umowy zmieniła adres i nie zawiadomiła o tym drugiej 
strony umowy, to pismo skierowane na ostatni znany adres strony 
wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby 
strona nie zmieniła adresu. Postanowienia powyższe mają również 
zastosowanie do siedziby strony.
3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że 
zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą 
dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego (e-mail), 
wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na: 
wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii 
Ubezpieczyciela lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego 
wskazany przez Ubezpieczającego.

§ 80
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy 
prawa polskiego.
2. W razie wątpliwości co do treści terminów finansowych użytych  
w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, za miarodajne 
uważa się definicje zawarte w wydanych przez Ministra Finansów 
regulacjach dotyczących prowadzenia rachunkowości, obowiązujących 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 81
1. Skargi i zażalenia Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia będących osobami fizycznymi, rozpatrywane są 
niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego 
pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną pod adresem siedziby 
Ubezpieczyciela.
2. W przypadku osób fizycznych, skargi i zażalenia mogą być również 
kierowane do rzecznika Ubezpieczonych. 
3. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest w terminie 14 dni 
roboczych wnoszącemu skargę lub zażalenie na adres wskazany  
w skardze lub zażaleniu. 

§ 82
1. Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą 
być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo 
przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia. 
2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego wynikające z niej spory.

§ 83
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 
10 stycznia 2011 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawartych po tej dacie.

Prezes Zarządu

Piotr Maria Śliwicki

Członek Zarządu

Jarosław Piątkowski
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KONSTRUKCJA ŚCIAN, SUFITÓW, PODŁÓG I DACHÓW

§ 1
ściany, sufity, podłogi i dachy lokalu, w którym znajduje się 
ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów  i według 
technologii właściwej dla danego typu obiektu.  Lokale  wykonane 
w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji 
ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. 
budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za 
należycie zabezpieczone, z zastrzeżeniem § 7.

ZABEZPIECZENIE OKIEN I INNYCH ZEWNĘTRZNYCH OTWORÓW

§ 2
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje 
się ubezpieczone mienie, powinny być w należytym stanie technicznym, 
właściwie osadzone i zamknięte.

§ 3
1. Okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się 
ubezpieczone mienie, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone 
kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi 
świadectwo odporności na włamanie wydane przez Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej lub inną jednostkę uprawnioną do certyfikacji, szybami  
o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 
lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu 
nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi.
2. kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice powinny 
być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej jeden zamek 
wielozastawkowy lub kłódkę posiadającą certyfikat zgodności  
z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy. Elementy krat nie mogą 
być łączone na połączenia śrubowe lub wkręty, chyba że są trwale 
zablokowane przed odkręceniem. Okiennice nie mogą być tak 
osadzone, aby było możliwe  wyjęcie okiennic z zawiasów bez ich 
uszkodzenia. 
3. Wymogi określone w ust. 1 i 2 powyżej dotyczą lokali znajdujących 
się w piwnicach, suterenach i na parterach, a także lokali znajdujących 
się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych 
pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów.

§ 4
1. Postanowienia § 3 nie mają zastosowania w lokalach, w których 
ustanowiono stały dozór dla danego lokalu, albo w lokalach 
zaopatrzonych w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, o ile spełniony jest wymóg, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2. Urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, o którym mowa w ust. 1 
powyżej może być uznane za czynne tylko pod warunkiem, że:
1) jest włączone w stan gotowości do odbiorów bodźców 
sygnalizujących zagrożenie nieupoważnionego przekroczenia 
chronionego obszaru i przekazywania ich w formie określonej  
w konstrukcji do wyznaczonego miejsca lub wywołuje alarm lokalny,

2) zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia,
3) pełna kontrola działania systemu jest dokonywana w okresach nie 
dłuższych niż 12 miesięcy, a czujek i torów transmisji - nie rzadziej niż 
co 6 miesięcy przez serwisanta urządzeń alarmowych
3. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej istnieje obowiązek 
oświetlenia lokalu w porze nocnej źródłem światła znajdującym się 
wewnątrz lokalu.

KONSTRUKCJA I ZABEZPIECZENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

§ 5
1. Wszystkie drzwi zewnętrzne (w tym drzwi tarasowe oraz balkonowe) 
w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być  
w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone  
i zamknięte, aby nie było możliwe:
1) wyłamanie ich lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi 
pozostawiających widoczne ślady, 
2) wyjęcie ich z zawiasów bez uszkodzenia,
3) otwarcie ich bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
2. Jeżeli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują 
bardziej skutecznych zamknięć - drzwi zewnętrzne do lokalu powinny 
być zamknięte na co najmniej: 
1) dwa zamki wielozastawkowe lub
2) jeden zamek atestowany (zamek wraz z wkładką), lub
3) dwie kłódki posiadające certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co 
najmniej 2 klasy umieszczone na oddzielnych skoblach, lub
4) jeden zamek wielozastawkowy i jedną kłódkę posiadającą certyfikat 
zgodności z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy, lub
5) jeden zamek wielozastawkowy - wyłącznie w przypadku, gdy 
ubezpieczone mienie znajduje się w lokalu mieszczącym się w budynku 
biurowym, galerii, centrum handlowym lub handlowo-rozrywkowym, 
dla którego ustanowiono stały dozór, lub
6) jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego 
niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biologiczny, np. linii 
papilarnych, tęczówki  itp.) - wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczone 
mienie znajduje się w lokalu w którym ustanowiono stały dozór, albo 
w lokalu wyposażonym w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, o ile spełniony jest wymóg  
o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 6) powyżej istnieje obowiązek 
oświetlenia lokalu w porze nocnej źródłem światła znajdującym się 
wewnątrz lokalu.
4. drzwi oszklone, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2 
powyżej, powinny być na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, 
antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo 
odporności na włamanie wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
lub inną jednostkę uprawnioną do certyfikacji, szybami o zwiększonej 
odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami 
w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe 
bez użycia siły lub narzędzi. Elementy krat nie mogą być łączone na 
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połączenia śrubowe lub wkręty, chyba że są trwale zablokowane przed 
odkręceniem. Okiennice nie mogą być tak osadzone, aby było możliwe 
wyjęcie okiennic z zawiasów bez ich uszkodzenia. 
5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie mają zastosowania w lokalach,  
w których ustanowiono stały dozór dla danego lokalu, albo w lokalach 
wyposażonych w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-
alarmowe.
6. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 4 ust. 2 i 3.
7. drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które 
można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie.
8. Przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być 
unieruchomione za pomocą zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej 
strony lokalu lub wewnątrz drzwi.

ZABEZPIECZENIE KLUCZY

§ 6
1. klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem oraz klucze do urządzeń 
służących do przechowywania wartości pieniężnych powinny być 
przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą  
i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
2. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) 
Ubezpieczający po otrzymaniu o tym wiadomości zobowiązany jest 
niezwłocznie zmienić zamki.

ZABEZPIECZENIE MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W INNYM MIEJSCU 
NIŻ LOKAL

§ 7
1. Przy ubezpieczeniu mienia znajdującego się w innym miejscu niż 
lokal za należyte zabezpieczenie uważa się teren (plac, parking) 
oświetlony w porze nocnej, znajdujący się pod stałym dozorem,  
w całości ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem  
o wysokości co najmniej 160 cm. Ogrodzenie nie może być  
w jakikolwiek sposób uszkodzone, przerwane lub niepełne. Brama na 
teren, na którym przechowywane jest mienie, powinna być zamykana 
na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę  posiadającą 
certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy.
2. W przypadku ubezpieczenia pojazdów nie mogą znajdować się  
w nich kluczyki od stacyjek zapłonowych, wszystkie posiadane systemy 
zabezpieczające powinny być uruchomione, a drzwi powinny być 
zamknięte na zamek fabryczny.
3. Przy wyjeździe Ubezpieczający lub inne upoważnione przez niego 
osoby zobowiązane są sprawdzić, czy osoba wyprowadzająca pojazd 
lub mienie jest do tego uprawniona.

KONSTRUKCJA ZAMKÓW, KŁÓDEK I UCHWYTÓW

§ 8
1. Zamki, kłódki i uchwyty zastosowane do zamknięcia ubezpieczonego 
mienia powinny odpowiadać następującym wymogom:
1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz posiada 
w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu,
2) kłódki posiadające certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co 
najmniej 2 klasy powinny spełniać wymogi zabezpieczenia  
w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy zamkach 
opisanych w pkt 1) powyżej, 
3) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane  
z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób 

uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie; grubość 
płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien 
odpowiadać parametrom kłódki. 
2. Atestowane zamki powinny posiadać atest określający stopień 
odporności na włamanie wystawiony przez upoważniony podmiot.

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ MAKSYMALNE 
SUMY UBEZPIECZENIA

PRZECHOWYWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 9
1. Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości 
pieniężnych powinny być w należytym stanie technicznym, zamknięte 
w sposób przewidziany konstrukcją, w tym na wszystkie zamki.
2. Wszystkie urządzenia i systemy alarmowe chroniące urządzenia lub 
pomieszczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny być 
w należytym stanie technicznym oraz uruchomione. 
3. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem 
limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela łącznie na wszystkie 
urządzenia zabezpieczające ograniczony jest do:
1) 50.000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych  
w urządzeniach do przechowywania wartości o klasie odporności 
na włamanie I - XIII potwierdzonej atestem lub certyfikatem 
upoważnionego podmiotu, 
2) 30.000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych  
w urządzeniach do przechowywania wartości bez udokumentowanej 
klasy odporności na włamanie (szafy stalowe, szafy stalowo-
betonowe, szafy pancerne i sejfowe). Przez brak możliwości określenia 
klasy odporności na włamanie rozumie się brak dokumentów (atestów, 
informacji na tabliczce znamionowej urządzenia) świadczących  
o klasie urządzenia,
3) 10.000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych w kasetach 
stalowych lub kasach fiskalnych z limitem - na jedno urządzenie 2.000 
zł.
4. Urządzenia o masie do 1 tony (za wyjątkiem kaset stalowych  
i kas fiskalnych) służące do przechowywania wartości pieniężnych 
muszą być trwale przymocowane do ściany lub innego elementu 
konstrukcyjnego budynku.
5. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel może przyjąć do 
ubezpieczenia wartości pieniężne znajdujące się w urządzeniach 
nieprzymocowanych do ściany lub innego elementu konstrukcyjnego 
budynku o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku w lokalu 
maksymalna suma ubezpieczenia ograniczona jest do 50.000 zł na 
lokalizację.
7. Wartości pieniężne mogą się znajdować poza urządzeniami lub 
pomieszczeniami wymienionymi w ust. 3 powyżej wyłącznie w przypadku 
wykonywanych przez ubezpieczającego czynności liczenia lub transportu 
wewnątrz ubezpieczonego lokalu oraz w pomieszczeniu kasowym  
w czasie trwania obsługi kasowej. W takim przypadku  Ubezpieczający 
winien zapewnić dodatkową ochronę fizyczną (dodatkowa osoba).
8. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych w czasie transportu 
(przenoszenia lub przewożenia, z wyłączeniem przewożenia środkami 
komunikacji zbiorowej) maksymalna suma ubezpieczenia ograniczona 
jest do 20.000 zł.
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KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH 
POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO 
UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 
ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM  
I RABUNKU

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Moja Firma 
i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na 
podstawie niniejszej klauzuli na wniosek Ubezpieczającego ochroną 
ubezpieczeniową na terenie rzeczpospolitej Polskiej mogą zostać 
objęte maszyny i urządzenia przenośne ubezpieczone w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, które ze względu 
na swoje przeznaczenie są wykorzystywane przez Ubezpieczającego 
lub jego pracowników także poza miejscem ubezpieczenia.
2. Maszyny i urządzenia przenośne poza miejscem ubezpieczenia 
objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w zakresie w jakim 
zostały wcześniej ubezpieczone w miejscu wskazanym w umowie 
ubezpieczenia. 
3. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie, zgodnie 
z załączonym do niej wykazem, maszyny i urządzenia przenośne 
wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością stanowiące 
własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na 
podstawie tytułu prawnego.
4. Wykaz, o którym mowa w pkt 3) powyżej, powinien zawierać co 
najmniej następujące dane:
1) rodzaj sprzętu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (numer 
fabryczny lub ewidencyjny),
2) rok produkcji,
3) sumę ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urządzeń.
5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży 
z włamaniem maszyn i urządzeń przenośnych z zamkniętych lokali 
zabezpieczonych co najmniej zgodnie z postanowieniami dotyczącymi 
minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Moja Firma.
6. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 9, § 22 oraz § 57 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Moja Firma Ubezpieczyciel  
w ramach niniejszej klauzuli nie odpowiada za szkody:
1) dotyczące maszyn i urządzeń uszkodzonych lub 
zdekompletowanych,
2) dotyczące maszyn i urządzeń użytkowanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania,
3) zaistniałe podczas naprawy.
7. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe 
wskutek zdarzeń objętych niniejszą klauzulą wynosi 100.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8. Limit ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań w ramach 
niniejszej klauzuli.
9. dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia wprowadza się 
franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie wynoszącą 400 zł  
z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej.

10. W przypadku szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem 
lub rabunku franszyza redukcyjna wynosi 25% wysokości szkody, nie 
mniej niż 400 zł.
11. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1) 
powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie.

KLAUZULA UTRATY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REFUNDACJI 
LEKÓW MAJĄCA ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD 
OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, UBEZPIECZENIA MIENIA 
OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ UBEZPIECZENIA 
MIENIA OD WANDALIZMU

1. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Moja Firma 
i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że na 
podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
oraz mienia od wandalizmu zostaje rozszerzony o ryzyko utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów (recept), niezbędnych 
do refundacji leków przez powołany ustawą organ nadzorujący 
refundację, na skutek zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia 
uniemożliwiających refundację.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do:
1) bieżącej archiwizacji  w formie elektronicznej dokumentów (recept) 
będących przedmiotem ubezpieczenia, 
2) przechowywania danych komputerowych, na podstawie których 
dokonywana jest refundacja leków, przez okres co najmniej 5 lat.
3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń 
objętych ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept), jak i danych 
komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych 
zdarzeń dokumentów (recept) przed ich elektroniczną archiwizacją, 
wysokość odszkodowania zostanie ustalona w oparciu o średnie 
wielkości refundacji z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień 
szkody (potwierdzone przez powołany ustawą organ nadzorujący 
refundację).
4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
niespełnienia przez Ubezpieczającego wymogów określonych w pkt 2) 
powyżej.
5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe 
wskutek zdarzeń objętych niniejszą klauzulą wynosi 50.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6. dla szkód określonych w pkt 1 powyżej wprowadza się franszyzę 
redukcyjną w wysokości 400 zł.
7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1) 
powyżej Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie.

Załącznik Nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
Moja Firma, Obowiązujących od dnia 10 stycznia  
2011 roku - Klauzule Dodatkowe
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