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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA GENERALNE

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia „EURO 10 Plus”, zwane dalej 
„owu” mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomię-
dzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi 
nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność go-
spodarczą zwanymi dalej Ubezpieczającymi a  InterRisk Towarzystwem 
Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group, zwanym dalej 
Ubezpieczycielem.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym 
że Ubezpieczony jest imiennie wskazany w umowie (polisie) lub też  
w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany  
w umowie (polisie). Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność Ubezpie-
czyciela może on podnieść także przeciwko Ubezpieczonemu. 

3. Ubezpieczonymi mogą być podmioty prowadzące zgodnie z przepisami 
prawa księgi rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów oraz speł-
niają jednocześnie poniższe warunki:
1) łączna wartość posiadanego przez nich mienia, które może być objęte 

ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 
15.000.000 PLN,

2) obrót z prowadzonej przez nich 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 
30.000.000 PLN.

4. Na podstawie niniejszych owu, zawierane są następujące ubezpieczenia:
1)  w programie podstawowym:

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

2)  w programie rozszerzonym – ubezpieczenia określone w ust. 4  
pkt. 1 oraz dowolnie wybrane przez Ubezpieczającego wymienione 
niżej ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych  

oraz danych, programów i nośników danych, zawierane na mocy 
klauzuli umownej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszych owu,

b) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), zawierane 
na mocy klauzuli umownej stanowiącej załącznik nr 5 do niniej-
szych owu,

c) ubezpieczenie kosztów stałych działalności, zawierane na mocy 
klauzuli umownej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszych owu,

d) ubezpieczenie wandalizmu, zawierane na mocy klauzuli umownej 
stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszych owu,

e) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, zawie-
ranych na mocy klauzuli umownej stanowiącej załącznik nr 8 do 
niniejszych owu,

f ) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zawierane 
na mocy klauzuli umownej stanowiącej załącznik nr 9 do niniej-
szych owu,

g) ubezpieczenie ochrony prawnej, zawierane na mocy klauzuli 
umownej stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszych owu.

5. W programie podstawowym umowa ubezpieczenia może być zawarta je-
śli obejmuje swym zakresem co najmniej dwa spośród ubezpieczeń okre-
ślonych w ust. 4 pkt  1.

6. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, po-
stanowienia dodatkowe lub odmienne, z tym, że różnice między niniejszy-
mi owu, a treścią umowy Ubezpieczyciel przedstawi Ubezpieczającemu 
na piśmie przed zawarciem umowy.

7. Wszystkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ni-
niejszych owu muszą być, pod rygorem ich nieważności, sporządzone na 
piśmie w formie aneksu lub załącznika do umowy ubezpieczenia.

8. Wszystkie zmiany umowy ubezpieczenia muszą być, pod rygorem 
ich nieważności, sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy 
ubezpieczenia. 

9. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.     
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o działalności ubezpieczenio-
wej (Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

  Definicje
§ 2

W rozumieniu niniejszych owu przez poniższe określenia, użyte w owu,  klauzu-
lach dodatkowych i umownych lub polisie, innym dokumencie potwierdzają-
cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach 
składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:
1) akcja ratownicza - działania mające na celu ratowanie ubezpieczonego 

mienia, w szczególności działania straży pożarnej i policji;
2) akty terroru - nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ide-

ologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidu alne lub 
grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź  
z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, 
obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, 
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publiczne-
go przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy;

3) budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiący całość tech-
niczno - użytkową, wybudowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

4) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, wraz z wbudowanymi 
instalacjami, urządzeniami technicznymi, posiadający fundament i dach 
wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stano-
wiący całość techniczno - użytkową, wybudowany zgodnie z ustawą Pra-
wo budowlane;

5) deszcz nawalny - opad deszczu, potwierdzony przez Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku wydajności co naj-
mniej 4 (cztery) według stosowanej przez IMiGW skali. W przypadku braku 
możliwości uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny  
i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o działaniu deszczu 
nawalnego;

6) dozór stały – ochrona ubezpieczonego mienia przez osoby zatrudnione 
przez Ubezpieczonego lub koncesjonowaną agencję ochrony mienia,  
z którą Ubezpieczony podpisał umowę o dozór mienia;

7) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim 
skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem, 
przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiają-
cych lub są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub 
w jego bezpośrednim otoczeniu;

8) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia wartość 
wyrażona procentowo lub kwotowo, pomniejszająca odszkodowanie  
za wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia. Nie ma zastosowania  
w szkodach osobowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

9) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu. Fakt wystąpienia 
opadu gradu ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości 
uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar 
szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o działaniu gradu;

10) gotówka – krajowe i zagraniczne środki płatnicze, na które składają się 
monety i banknoty;

11) graffiti – napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia bez 
zgody lub wiedzy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;

12) huk ponaddźwiękowy - bezpośrednie działanie fali uderzeniowej wywo-
łanej przez samoloty podczas przekraczania prędkości dźwięku;

13) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, wy-
rządzającego masowe szkody, potwierdzone przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania 
opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miej-
scu ubezpieczenia, świadczące o działaniu huraganu;

14) instalacje elektryczne - urządzenia, przewody i linie elektryczne (elektro-
energetyczne) wchodzące w skład obiektów budowlanych;

15) katastrofa budowlana – niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

16) kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia  

„EURO 10 PlUs”
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z zamkniętego lokalu, zabezpieczonego w sposób uniemożliwiający do-
stęp bez użycia siły oraz narzędzi:
a) po uprzednim usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi, cze-

go dowodami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia, 
lub otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca 
zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w wy-
niku rabunku (rozboju),

b) albo przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, 
jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie był w stanie przy zachowa-
niu należytej staranności tego faktu odkryć, a sprawca pozostawił śla-
dy mogące stanowić dowód jego ukrycia się;

17) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, ka-
mieni, błota ze zboczy górskich;

18) lokal – przestrzeń wydzielona w budynku trwałymi ścianami, wraz z wbu-
dowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi 
na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiąca całość techniczną  
i użytkową, składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, użyt-
kowana wyłącznie przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podsta-
wie tytułu prawnego w związku z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą;

19) maszyny, urządzenia, wyposażenie – mienie ruchome, wykorzystywa-
ne przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w prowadzonej działalności 
gospodarczej, ujęte w ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego oraz niskocenne składniki majątku;

20) materiały wybuchowe – substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mie-
szaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o 
takiej temperaturze  i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować 
zniszczenia w otaczającym  środowisku, a także wyroby wypełnione mate-
riałem wybuchowym;

21) miejsce ubezpieczenia – miejsce, w którym przedmiot ubezpieczenia jest 
objęty ochroną ubezpieczeniową, wskazane w umowie ubezpieczenia;

22) mienie pracownicze – mienie osobiste pracowników Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego, znajdujące się za jego zezwoleniem w miej-
scu pracy oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,  
z wyłączeniem gotówki, czeków, weksli, kart płatniczych, dokumentów, 
biżuterii, komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, sprzętu 
fotograficznego, sprzętu video, wyrobów futrzarskich, pojazdów mecha-
nicznych (za wyjątkiem wózków inwalidzkich);

23) mienie osób trzecich – mienie ruchome stanowiące własność osób trze-
cich, przyjęte przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie 
pisemnej umowy lub dowodów przyjęcia, potwierdzających fakt wydania 
tego mienia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w celu wykonania usłu-
gi prania, czyszczenia, naprawy, obróbki, przeróbki, sprzedaży, przechowa-
nia lub innym celu wskazanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
zgodnym z umową zawartą pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym 
a osobą trzecią;

24) nakłady inwestycyjne - wydatki poniesione przez Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego na roboty wykończeniowe, instalacje, remonty i/lub 
adaptacje w budynkach lub lokalach, nie stanowiących jego własności;

25) napór śniegu:
a) bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na elementy kon-

strukcji dachów lub elementy nośne budynków lub budowli, 
b) przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczony budynek lub 

budowlę wskutek działania ciężaru śniegu,
powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu.

26) niskocenne składniki majątku - maszyny, urządzenia i wyposażenie, któ-
re ze względu na niską wartość początkową zostały jednorazowo wliczo-
ne do kosztów operacyjnych i nie są ujęte w ewidencji środków trwałych 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

27) obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacja-

mi i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

28) odpady radioaktywne - odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub  
gazowe, zawierające substancje  promieniotwórcze;

29) osoba bliska – małżonek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, oj-
czym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przyspo-
sabiający i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni 
przez sąd opiekuńczy;

30) osunięcie się ziemi - nie spowodowany działalnością człowieka ruch zie-
mi na stokach;

31) partner – osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w faktycznym 
związku pozamałżeńskim i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo 
domowe, niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa, ani przysposobienia;

32) powódź – zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody 
w korytach wód płynących lub stojących wskutek następujących natural-
nych zjawisk:
a) opadów atmosferycznych,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub 

falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia się zatorów lodowych,
e) piętrzenia się wód spowodowanych oddziaływaniem silnego wiatru.

 Fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane  
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku bra-
ku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW, bierze się pod 
uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczą-
ce o wystąpieniu powodzi;

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

34) przepięcie - napięcie przekraczające wartości dopuszczalne określone  
przez producenta dla danej maszyny lub urządzenia, pojawiające się wsku-
tek nagłych zmian napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej;

35) rabunek (rozbój) - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przez 
sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników:
a) przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowego użycia
b) albo doprowadził te osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 

36) sabotaż - nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicz-
nych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko 
osobom lub obiektom, mające na celu wywołanie zakłóceń w transporcie 
publicznym lub w pracy firm usługowych albo produkcyjnych;

37) sieć elektroniczna - urządzenia wraz z układami połączeń między nimi, 
służące do transmisji danych, głosu, wizji oraz innych rodzajów przekazu 
za pomocą sygnałów elektronicznych (napięcia lub prądu o amplitudzie 
stałej, zmiennej lub nieciągłej);

38) sieć elektryczna (elektroenergetyczna) - część systemu elektroenerge-
tycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje 
transformatorowo – rozdzielcze;

39) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia,  
w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopo-
dobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarze-
nia objętego zakresem ubezpieczenia;

40) system ubezpieczenia na  sumy stałe - system ubezpieczenia, w którym 
suma ubezpieczenia powinna odpowiadać całkowitej wartości mienia  
(w odniesieniu do danego przedmiotu ubezpieczenia);

41) szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
bezpośrednio wskutek wystąpienia jednego lub kilku zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia, występujących niespodziewanie i niezależnie od 
woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;

42) środki obrotowe – mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, zaliczane do rzeczowych składników majątku obroto-
wego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, takie jak: towary, surowce, 
półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, 
opakowania, części zapasowe maszyn i urządzeń;

43) transport gotówki - przewożenie lub przenoszenie gotówki poza obrę-
bem ubezpieczonego lokalu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
osoby będące pracownikami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wyzna-
czone do wykonania transportu albo inne osoby upoważnione do wyko-
nywania transportu, najkrótszą drogą pomiędzy siedzibą lub oddziałem 
firmy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i bankiem;

44) trzęsienie ziemi - nie wywołane działalnością człowieka zaburzenie syste-
mu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania 
gruntu;

45) Ubezpieczający - podmiot zawierający umowę ubezpieczenia i zobowią-
zany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;

46) Ubezpieczony – podmiot, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzący działal-
ność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na rzecz 
którego Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

47) uderzenie pioruna - bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego 
z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie lub środek transportu; 
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48) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia 
pojazdu, którego posiadaczem nie jest Ubezpieczający/Ubezpieczony;

49) upadek drzew i masztów – nie będące następstwem działalności ludz-
kiej przewrócenie się rosnących drzew oraz nie będących w użytkowaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego masztów i słupów  lub ich części na 
ubezpieczone mienie;

50) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie 
statku powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego w nim 
ładunku;

51) Uprawniony – podmiot upoważniony pisemnie przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego do otrzymania odszkodowania;

52) wartości pieniężne:
a) czeki (z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzo-

nych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość 
do inkasa”, „należność do inkasa” lub inną o podobnym charakterze), 

b) weksle (z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym, 
zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym 
charakterze),

c) akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego 
obrotu,

d) znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące aktualnie w obiegu, bi-
lety komunikacji publicznej,

e) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także 
platyna i pozostałe metale z grupy platynowców i wyroby z tych metali;

53) wartość: 
a)  księgowa brutto (ewidencyjna) – wartość mienia wynikająca z ewi- 

dencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpo-
wiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem kolejnych 
przeszacowań,

b) odtworzeniowa (nowa)  – wartość odpowiadająca kosztom przy-
wrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.:
— w przypadku budynku lub budowli - wartość odpowiada-

jąca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu,  
z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, 
technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, 

— w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia - wartość odpowia-
dająca cenie zakupu, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego 
przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych 
samych parametrach, powiększona o koszty (jeżeli występują) zwy-
kłego transportu i montażu,

c)  rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień 
zuży cia technicznego;

54) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym 
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością roz-
przestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego 
rodzaju zbiorników, zdarzenie można uznać za wybuch tylko wówczas, 
gdy ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, 
iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrówna-
nie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszko-
dzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

55) skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia – szkody bę-
dące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia 
powstałe w następstwie wystąpienia, co najmniej jednego ze zdarzeń ob-
jętych zakresem ubezpieczenia; 

56) zalanie - szkoda powstała bezpośrednio wskutek:
a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, 

pary wodnej lub płynów z instalacji i urządzeń sieci wodocią gowej, 
kanalizacyjnej, grzewczej lub technolo gicznej na skutek awarii tych insta-
lacji lub urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych za-

worów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),
d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji ga-

śniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypad-
ków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy 
oraz modernizacji insta lacji lub budynku;

57) zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się natural-
nych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;

58) zdarzenie - niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym i niespodziewa-
nym, powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu, zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia;

59) zużycie techniczne – trwałe zmiany fizykochemiczne zachodzące  
w trakcie eksploatacji, wskutek których zmniejsza się zdolność mienia do 
spełnienia określonych funkcji.

Zwrot kosztów
§ 3

W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia okre-
ślonym w umowie ubezpieczenia, w granicach sum ubezpieczenia/
gwarancyjnych określonych dla poszczególnych przedmiotów ubez-
pieczenia/ubezpieczeń, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu/Ubez-
pieczonemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty wynikłe  
z zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpie-
czenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniej-
szenia rozmiarów szkody, jeśli zastosowanie tych środków było celowe, chociażby 
okazało się bezskuteczne, z zastrzeżeniem postanowień § 15.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności  
§ 4

1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający 
wyrządził szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowa-
nie się nie należy, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w da-
nych okolicznościach względom słuszności. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą 
Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,  
z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 niniejszych owu,

2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia określone  
w ust. 1 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym Ubezpie-
czyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
1) zajęcia, konfiskaty, wywłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszcze-

nia, które nastąpiły na mocy aktu prawnego (niezależnie od jego for-
my) wydanego przez uprawnione organy państwa lub na podstawie 
decyzji administracyjnej,

2) strajków i niepokojów społecznych,
3) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, sabota-

żu, a także aktów terroru,
4) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktyw-

nego, bez względu na źródło jego pochodzenia, a w szczególności 
pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów pro-
mieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy 
jądrowej,

5) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia 
odpadami (w rozumieniu ustawy o odpadach) albo zanieczyszczenia-
mi (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) emitowanymi 
do otoczenia.

4. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1)  górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
2)  wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej sytemu ubezpieczeń 

obowiązkowych.

suma ubezpieczenia/gwarancyjna i warunki jej zmiany
§ 5

1. Wysokość sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej ustalana jest na wniosek 
Ubezpieczającego odrębnie dla każdego zawieranego na mocy niniej-
szych owu ubezpieczenia, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
poszczególnych ubezpieczeń.

2. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna, określona w umowie ubezpiecze-
nia (polisie), stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela  
za jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.

3. Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone odrębne podlimi-
ty, dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno 
zdarzenie lub ryzyko dodatkowe – klauzule dodatkowe wymienione w za-
łączniku nr 3 do niniejszych owu, a w przypadku ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej – podlimity sumy gwarancyjnej na określone ryzyko 
dodatkowe, zawarte w klauzulach dodatkowych, wymienionych w załącz-
niku  nr 2 do niniejszych owu.

4. Suma ubezpieczenia/gwarancyjna lub jej podlimit pomniejszana jest  
o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania 
(zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej), z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5.

5. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma ubez-
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pieczenia/gwarancyjna lub jej podlimit mogą zostać uzupełnione do 
pierwotnej wysokości lub podwyższone w okresie ubezpieczenia. Uzupeł-
niona lub podwyższona suma ubezpieczenia/gwarancyjna lub jej podli-
mit, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia 
następnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela i opłace-
niu dodatkowej składki przez Ubezpieczającego, chyba że postanowienia 
szczególne stanowią inaczej.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 6

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku 
Ubezpieczającego.

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać co najmniej następujące 
dane:
1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczającego, 
2) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Ubezpieczonego, (dotyczy 

przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek w formie imiennej),
3) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, 
4) miejsce lub miejsca Ubezpieczonego mienia,
5) obrót z prowadzonej działalności osiągnięty w ostatnim roku po-

datkowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym zostaje za-
wierana umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przypadku 
rozpoczęcia działalności),

6) przedmiot ubezpieczenia,
7) sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną (na jedno zdarzenie  

i wszystkie zdarzenia oraz wysokość podlimitu sumy ubezpieczenia/
gwarancyjnej na ryzyka dodatkowe, a w przypadku ubezpieczenia 
gotówki w transporcie również maksymalną wartość gotówki na jed-
nym środku transportu),

8) zakres ubezpieczenia,
9) okres ubezpieczenia,
10) opis posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciw-

kradzieżowych oraz ich stan techniczny,
11) opis bezpośredniego otoczenia miejsca ubezpieczenia (w tym zagro-

żeń naturalnych),
12) informację na temat szkodowości za ostatnie 3 lata (ilość i rodzaj/

przyczynę szkód, wartość wypłaconych odszkodowań lub wartość 
rezerw na jeszcze nie wypłacone odszkodowania, z rozbiciem na po-
szczególne lata),

13) propozycję ustaleń dodatkowych lub odmiennych od postanowień 
niniejszych owu, o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy 
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzy-
skania dodatkowych informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubez-
pieczeniowego, o czym informuje Ubezpieczającego na piśmie.

4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 lub 3 
albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z warunkami ubezpie-
czenia, Ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie Ubezpieczyciela 
odpowiednio go uzupełnić, względnie sporządzić nowy wniosek, w termi-
nie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela w tej sprawie. Nie-
dotrzymanie powyższego terminu powoduje, że umowa ubezpieczenia 
nie zostaje zawarta.

5. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, 
chyba, że strony umówiły się inaczej.

6. Umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona za zgodą Ubezpieczy-
ciela na następny 12 miesięczny okres ubezpieczenia na warunkach obo-
wiązujących w dniu jej przedłużenia i zostaje potwierdzona w sposób,  
o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.
8. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem 

ubezpieczenia (polisą).

Początek i koniec odpowiedzialności
§ 7

1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu 
ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpiecze-
nia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu 
ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie wcześniej 
niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki, 
chyba że umówiono się inaczej.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem:

1) upływu okresu ubezpieczenia,
2) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, 
3) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia  o któ-

rym mowa w § 8 ust. 2 i 3,
4) bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia dorę-

czenia) wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty raty składki skierowanym 
przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczającego w przypadku nieopłacenia 
kolejnej raty składki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia,

5) wyczerpania sumy ubezpieczenia lub jej podlimitu, wskutek wypła-
cenia odszkodowania lub odszkodowań, o łącznej wysokości równej 
sumie ubezpieczenia lub jej podlimitowi,

6) w przypadku ubezpieczenia OC - wyczerpania sumy gwarancyjnej lub 
jej podlimitu na ryzyko dodatkowe wskutek wypłacenia odszkodo-
wania lub odszkodowań, o łącznej wysokości równej sumie gwaran-
cyjnej lub jej podlimitowi na ryzyko dodatkowe w części dotyczącej  
ww. ryzyka, 

7) w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  
- wobec Ubezpieczonego z dniem zgonu Ubezpieczonego,

8) zakończenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  lub przejęcia 
przez inny podmiot działalności gospodarczej lub mienia, z którym 
wiąże się udzielona ochrona ubezpieczeniowa (dotyczy ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej).

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje także z chwilą przejścia przed-
miotu ubezpieczenia na nabywcę w przypadku jego zbycia,  jeżeli prawa 
z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę tego przed-
miotu za zgodą Ubezpieczyciela.  

5. Wznowienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia może nastąpić następnego dnia po zapłacie dodatkowej 
składki za doubezpieczenie, w przypadku gdy odpowiedzialność Ubez-
pieczyciela ustała wskutek wyczerpania sumy ubezpieczenia/gwarancyj-
nej lub jej podlimitów. Wznowienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela  
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia wymaga pisemnego potwierdze-
nia przez Ubezpieczyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty 
dodatkowej składki.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§ 8

1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 
7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmia-
nę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpo-
wiedniej 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.

3. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-
niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została 
zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie, Ubezpieczyciel  może wy-
powiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki 
za okres przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypo-
wiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który 
przypadała nie zapłacona składka.

4. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpie-
czenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpiecze-
nia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Ubezpieczyciela. Jeżeli 
prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą 
przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, 
o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 niniejszych owu.

składka ubezpieczeniowa
§ 9

1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie 
ubezpieczenia.

2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od 
czynników oceny ryzyka, a w szczególności:
1) przedmiotu ubezpieczenia,
2) zadeklarowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpie-

czenia/gwarancyjnych lub ich podlimitów,
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3) systemu ubezpieczenia,
4) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
5) zakresu ubezpieczenia,
6) okresu ubezpieczenia,
7) miejsca ubezpieczenia,
8) sposobu zabezpieczenia mienia,
9) szkodowości.

3. Ponadto w ustaleniu wysokości podstawowej składki ubezpieczeniowej 
uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, z jej 
wykonywaniem oraz koszty reasekuracji ryzyka.

4. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc sumę ubez-
pieczenia/gwarancyjną  przez właściwą dla danego ryzyka stawkę taryfo-
wą określoną w procentach (%), uzależnioną od czynników określonych  
w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według ta-
ryfy obowiązującej w dniu zawarcia (lub zmiany) umowy ubezpieczenia.

6. Jeżeli taryfa składek nie uwzględnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas  
wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywidu-
alnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki i/lub zniżki podstawowej składki 
ubezpieczeniowej. 

8. Wysokość ostatecznej składki ubezpieczeniowej oblicza się stosując zwyż-
ki i zniżki w składce podstawowej.

9. Ubezpieczyciel może zastosować zwyżki składki w szczególności z tytułu:
1) stopnia bezpieczeństwa pożarowego budynku,
2) zniesienia określonej w taryfie franszyzy redukcyjnej/udziału włas-

nego,
3) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,
4) rozłożenia płatności składki na raty,
5) wprowadzenia postanowień dodatkowych i/lub odmiennych,
6) szkodowego przebiegu ubezpieczenia.

10. Ubezpieczyciel może zastosować zniżki składki w szczególności z tytułu:
1) stosowania urządzeń służących do wykrywania i alarmowania o poża-

rze oraz stosowania sił i środków służących do gaszenia pożaru,
2) stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych niż 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszych owu,
3) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia wyższej niż określona  

w taryfie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego,
4) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

11. Składka ubezpieczeniowa za 12 miesięczny okres ubezpieczenia, na wnio-
sek Ubezpieczającego, może zostać rozłożona na raty. 

12. Wysokość składki lub rat składki z tytułu udzielonej przez Ubezpieczycie-
la ochrony ubezpieczeniowej, jak również terminy płatności określone  
są w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

13. Składka za ubezpieczenie płatna jest w dniu zawarcia umowy, chyba 
że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia (polisie) późniejszy  
termin płatności. W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata składki jest 
płatna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty 
składki ubezpieczeniowej płatne są w terminach płatności określonych  
w umowie ubezpieczenia (polisie).

14. W przypadku, gdy składka lub rata składki za ubezpieczenie płatna jest  
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień opła-
cenia składki lub raty składki uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na właściwy rachunek Ubezpieczyciela.

15. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia 
umowy przez którąkolwiek ze stron, Ubezpieczycielowi należy się składka  
za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

16. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okre-
su, na który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki  
za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Prawa i obowiązki stron
§ 10

1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zachowania należytej staranności 
przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu  informacje niezbędne do 
zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a w przypadku powstania 
szkody zobowiązany jest do terminowej jej likwidacji.

3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel ma obowiązek 
doręczyć Ubezpieczającemu tekst owu. Na żądanie Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel udzieli informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
owu w zakresie w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubez-
pieczenia przysługuje prawo składania skarg i zażaleń bezpośrednio do 
Zarządu Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Oddziału czy też Przed-
stawicielstwa Ubezpieczyciela, w którym zawarta została umowa ubez-
pieczenia. Skargi i zażalenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni licząc od daty 
otrzymania skargi lub zażalenia przez Ubezpieczyciela. 

5. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ubezpieczającemu, Ubez-
pieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje  
i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela lub wysokości odszkodowania. Wyżej wymienione osoby mogą 
żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych 
informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów  
i potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 

6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo wglądu do 
akt szkodowych w jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela lub w spo-
sób i  miejscu   uzgodnionym z Ubezpieczycielem i sporządzania na swój 
koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Opłata  
za wydanie odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik  
dostępny w jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela.

7. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego związanych z zawartą umową ubez-
pieczenia oraz sporządzania z nich kopii w zakresie niezbędnym do ustale-
nia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania.

8. Ubezpieczyciel może nałożyć na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  
dodatkowe obowiązki dotyczące zabezpieczenia ubezpieczonych przed-
miotów.

9. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do udostępnienia Ubezpieczające-
mu/Ubezpieczonemu tabel i norm zużycia technicznego dotyczących 
umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych owu we wszyst-
kich jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela, w taki sposób, aby 
Ubezpieczający mógł zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tekst 
tabel i norm zużycia technicznego Ubezpieczyciela dostarczany jest 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu pod wskazany adres.

§ 11
1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest 

podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczno-
ści, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo przed 
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umo-
wę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu 
i obejmuje ponadto okoliczności mu znane.

2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany 
jest zgłaszać pisemnie Ubezpieczycielowi zmiany okoliczności wymienio-
nych w ust. 1, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie zostały podane do jego 
wiadomości. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy ra-
chunek, Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia w formie 
pisemnej Ubezpieczonego o zakresie i sposobie wykonania obowiązków 
wynikających dla Ubezpieczonego z niniejszych owu. 

5. Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) zapłacić składkę ubezpieczeniową lub jej raty w ustalonym w umowie 

ubezpieczenia terminie,
2) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń Ubez-

pieczyciela, które zostały uzgodnione w umowie ubezpieczenia jak 
również wynikające z lustracji przeprowadzonej w trybie określonym 
w umowie ubezpieczenia w celu zapobieżenia powstaniu szkody,

3) podejmować działania zapobiegawcze oraz uzasadnione środki 
ostrożności w celu zapobieżenia powstaniu szkody,

4) przestrzegać odpowiednio do zakresu i przedmiotu ubezpieczenia  
powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w umo-
wie ubezpieczenia (w owu lub w polisie potwierdzającej zawarcie  
umowy ubezpieczenia) mających na celu zapobieganie powstaniu 
szkody, to znaczy ustawy Prawo budowlane, ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Pracy, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy 
Prawo ochrony środowiska, jak również instrukcji producenta lub  
dostawcy w zakresie montażu, zabezpieczeń, warunków eksploatacji  
i sposobu użytkowania ubezpieczonych przedmiotów, a także sto- 
sować się do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia,

5) stosować się do przepisów prawnych, norm, zaleceń,  wymogów  oraz 
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decyzji organów administracji państwowej i samorządowej dotyczą-
cych bezpieczeństwa prowadzonej działalności,

6) zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz z instrukcjami obsługi i kon-
serwacji opracowanymi przez producentów maszyn i urządzeń utrzy-
mywać, konserwować i eksploatować przedmiot ubezpieczenia,

7) przestrzegać uzgodnionych z Ubezpieczycielem zaleceń dodat- 
kowych oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia 
lub kontynuacji umowy ubezpieczenia, a w szczególności usunąć 
zagrożenia, zwłaszcza będące przyczyną pow stałej w okresie wcze-
śniejszym szkody. Uzgodnione zalecenia dodatkowe określane są 
w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie),

8) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z ustawą  
o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,

9) przestrzegać obowiązków określonych w niniejszych owu bądź w do-
kumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).

6. Urządzenia zabezpieczające Ubezpieczający ma obowiązek użytkować  
i utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać konser-
wacji i kontroli co najmniej raz w roku, o ile obowiązujące przepisy lub 
zalecenia producenta nie stanowią inaczej.

7. Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Ubezpie-
czyciela dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia i w trakcie jej trwania, a w tym celu umożliwić mu 
dostęp do przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany 
udostępnić przedstawicielowi Ubezpieczyciela dokumenty związane  
z zakupem i eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, a w szczególności 
dokumentację techniczno-ruchową, protokoły remontów, przeglądów 
konserwacyjnych i badań, protokoły pomiarów i prób eksploatacyjnych.

§ 12
1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowią-

zany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubez-

pieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio za-
grożonym lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli Ubezpieczający 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wykona obowiązków 
określonych w niniejszym postanowieniu Ubezpieczyciel jest wolny 
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu – skutek 
ten nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo,  
powiadomić o szkodzie jednostkę policji;

3) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie, jednak nie później 
niż w ciągu 7 dni, zawiadomić na piśmie o jej wystąpieniu Ubezpie-
czyciela (najlepiej jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela, w której 
zawarto umowę ubezpieczenia). W razie naruszenia z winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w niniejszym 
postanowieniu Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć od-
szkodowanie/świadczenie, jeśli naruszenie to przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie 
okoliczności i skutków zdarzenia;

4) w przypadku transportu wyspecjalizowanego (obcego) - zażądać od 
przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesył-
ki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego oraz 
wziąć udział w jego sporządzeniu, a w razie odmowy sporządzenia ta-
kiego protokołu przez przewoźnika lub spedytora – sporządzić komi-
syjny protokół szkody uwzględniający istotne dla sprawy okoliczności 
i dowody;

5) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do 
ustalenia okoliczności i wysokości szkody, zasadności i wysokości rosz-
czenia, udzielić niezbędnej pomocy, jak również udzielić Ubezpieczy-
cielowi potrzebnych w tym celu dodatkowych wyjaśnień i informacji 
oraz przedstawić dowody i dokumenty, jakie odpowiednio do stanu 
rzeczy są wymagane (w tym udostępnić pełną dokumentację księgo-
wą ubezpieczonego mienia);

6) sporządzić na podstawie posiadanych dokumentów, szczegółowy ra-
chunek strat oraz dostarczyć go Ubezpieczycielowi, o ile jest to możli-
we w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody;

7) kierując się zasadą należytej staranności  wymaganej w stosunku do 
przedmiotów ubezpieczenia w miarę możliwości zachować  uszko-
dzone części i udostępnić je przedstawicielowi lub rzeczoznawcy 
Ubezpieczyciela w celu przeprowadzenia oględzin,

8) udzielić pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszko-
dowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego wybranemu 
adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli Poszkodowany wystąpił prze-
ciw Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu na drogę sadową (dotyczy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

2. Ubezpieczający nie może zmieniać bez zezwolenia Ubezpieczyciela zasta-
nego w miejscu szkody stanu faktycznego, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3, do czasu przybycia Ubezpieczyciela i przeprowadzenia oględzin, 
chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozosta-
łego po szkodzie lub w celu zmniejszenia szkody. Nie dotyczy to sytuacji,  
w której Ubezpieczyciel nie podjął czynności likwidacyjnych w terminie  
7 dni od daty powiadomienia o powstaniu szkody.

3. Ubezpieczający może przystąpić do usuwania skutków szkody pod  
warunkiem, że Ubezpieczyciel wyrazi na takie działania pisemną zgodę.  
W innych przypadkach Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić 
przedstawicielowi Ubezpieczyciela wykonanie szczegółowych oględzin 
miejsca szkody i przedmiotów objętych szkodą przed przystąpieniem do 
ich odbudowy, remontu lub naprawy.

4. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczy-
cielowi wyroki i postanowienia wydane w sprawach, o których mowa  
w ust. 1 pkt 8, w takim terminie, aby istniała możliwość wniesienia środka 
odwoławczego, o ile dokumenty te są w jego posiadaniu. 

5. Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zostało wszczęte 
postępowanie karne albo, jeżeli Poszkodowany wystąpił z roszczeniem  
o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobo-
wiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela, chociażby 
zgłosił już Ubezpieczycielowi fakt zaistnienia szkody.

6. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za szkodę lub zaspokojenie rosz-
czeń osób trzecich przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bez pisem-
nej zgody Ubezpieczyciela nie rodzi skutków dla Ubezpieczyciela.  

7. Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda, jest objęte ochroną 
gwarancyjną również na podstawie umowy zawartej z innym Zakładem 
Ubezpieczeń, Ubezpieczający zobowiązany jest do natychmiastowego 
pisemnego poinformowania tego Zakładu Ubezpieczeń o powstaniu 
szkody i uzyskania potwierdzenia odebrania tej wiadomości oraz do za-
wiadomienia Ubezpieczyciela o przekazaniu takiej informacji (dostarcze-
nie kopii pisma).

8. Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, 
w sposób określony w §17 ust. 3.

Zgłoszenie szkody. 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania

§ 13
1. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający/Ubezpieczony może zło-

żyć w każdej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela. 
2. W celu umożliwienia ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Ubezpie-

czający/Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć  poniższe podstawowe 
dokumenty oraz dokumenty wskazane w stosownych postanowieniach spe-
cjalnych niniejszych owu:
1) kopię zgłoszenia zdarzenia policji, straży pożarnej o ile znajdują się w jego 

posiadaniu,
2) informację, czy uszkodzone mienie nadaje się do dalszego wykorzy-

stania/użytkowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
3) kopie dokumentów księgowych (w tym wyciąg z ewidencji środków 

trwałych, umowy sprzedaży, faktury zakupu, dokumenty odprawy celnej 
itp.), które dotyczą przedmiotów ubezpieczenia objętych szkodą,

4) oferty zakładów naprawczych z określeniem przewidywanego kosztu na-
prawy uszkodzonego mienia, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony takimi 
ofertami dysponuje,

5) kopie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów lub tytułów 
prawnych, na podstawie których przedmioty ubezpieczenia objęte szko-
dą są użytkowane,

6) kopie umowy o wykonanie usługi oraz dowodów przyjęcia, potwier-
dzających fakt wydania tego mienia Ubezpieczającemu/Ubezpieczo-
nemu w przypadku, gdy szkodą objęte jest mienie osób trzecich,

7) wewnętrzne przepisy i instrukcje Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
oraz instrukcje obsługi i zalecenia producenta dotyczące eksploatacji, 
zabezpieczenia i konserwacji ubezpieczonego mienia dotkniętego 
szkodą,

8) rachunek wysokości strat wraz z podaniem na podstawie jakich do-
kumentów został on wykonany (należy załączyć kopie tych doku-
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mentów) oraz szczegółowym opisem uszkodzonego, zniszczonego  
lub utraconego mienia (w tym: nazwę, rodzaj, typ, model, numer fabrycz-
ny, numer inwentarzowy, przeznaczenie, rok produkcji/zakupu i inne 
parametry techniczne charakteryzujące przedmiot ubezpieczenia),

9) rachunek kosztów ratowania ubezpieczonego mienia, kosztów usu-
nięcia pozostałości po szkodzie lub innych poniesionych kosztów ob-
jętych ochroną ubezpieczeniową,

10) szczegółowy opis zdarzenia,
11) dane świadków zdarzenia, o ile są w jego posiadaniu,
12) pisemne roszczenie Poszkodowanego/Uprawnionego, o ile zostało 

złożone (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej),
13) opis okoliczności i przebiegu zdarzenia sporządzony przez Poszkodo-

wanego, o ile wystąpił on z roszczeniem, o którym mowa w pkt. 12,
14) stanowisko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zaistnienia 

jego odpowiedzialności za powstałą szkodę,
15) w przypadku szkody osobowej – dokumentację medyczną, o ile 

Ubezpieczający/Ubezpieczony ją posiada, a w przypadku szkody 
rzeczowej – dokumenty potwierdzające fakt zakupu mienia nowego  
o takich samych lub podobnych parametrach (faktura), kosztorys na-
prawy mienia (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

3. Wykaz podstawowych dokumentów może zostać zmieniony w zawiado-
mieniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubez-
pieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz po-
dejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także in-
formuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 
który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli 
jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

5. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mają-
cych związek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysoko-
ści odszkodowania, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty powzięcia 
dodatkowych informacji, pisemnie informuje Ubezpieczającego, Ubez-
pieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dodatkowe 
dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

6. Na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 
jest doręczyć postanowienie o wszczęciu i/lub umorzeniu dochodzenia  
w sprawie zgłoszonej szkody, bądź odpis prawomocnego wyroku sądo-
wego, o ile dokumenty te są w jego posiadaniu.

§ 14
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego faktur, kosztorysów i innych doku-
mentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody i wysokości odszkodo-
wania. Weryfikacja faktur, kosztorysów i innych dokumentów związanych 
z ustaleniem rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania następuje  
w oparciu o cenniki SEKOCENBUD-u.

2. Postępowanie likwidacyjne w zakresie przyczyny powstania i rozmiaru 
szkody przeprowadza Ubezpieczyciel przy współudziale Ubezpieczające-
go/Ubezpieczonego lub osób przez niego upoważnionych. Koszty zwią-
zane z ustaleniem przyczyny powstania i rozmiaru szkody każda ze stron 
ponosi we własnym zakresie.

3. W celu ustalenia przyczyny powstania i rozmiaru szkody oraz wysokości 
odszkodowania, każda ze stron może na własny koszt powołać rzeczo-
znawcę lub lekarza orzecznika. 

4. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczyć na własny koszt niezależnego rze-
czoznawcę lub lekarza orzecznika w celu udzielenia Ubezpieczającemu/
Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania 
zmierza jącego do złagodzenia skutków wypadku lub zmini malizowania 
rozmiarów szkody.

5. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Ubezpie-
czycielowi posiadane dokumenty, które Ubezpieczyciel wskazał w piśmie, 
o którym mowa w § 13 ust.5.

§ 15
1. Do wartości ustalonego odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicz-

nościami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpiecze-
nia, o których mowa w § 3.

2. Jeżeli koszty, o których mowa w § 3 dotyczą mienia ubezpieczonego  
i nieubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za te 
koszty będące w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w jakiej wartość mienia 
ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia (ubezpieczonego  
i nieubezpieczonego).

Wypłata odszkodowania/świadczenia
§ 16

1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie:
1) uznania roszczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postę-

powaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasad-
ności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, 

2) zawartej ugody,
3) prawomocnego orzeczenia sądowego,

2. Odszkodowanie może być wypłacane: przelewem lub przekazem 
pocztowym.

3. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu szkody

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się  
w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranno-
ści wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzy-
mania zawiadomienia o szkodzie. 

5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 Ubezpieczyciel nie wypłaci  
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie  
o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części  
w powyższym terminie. 

6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoko-
ści, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje  
o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym  
w ust. 3 lub 4, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uza-
sadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania 
oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy przez Zarząd Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej.

7. Jeżeli w sprawie zaistniałego zdarzenia zostało wdrożone postępowa-
nie karne lub cywilne, którego wynik ma istotne znaczenie dla ustalenia  
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę, a ustalenia te nie mogą 
być dokonane samodzielnie w postępowaniu likwidacyjnym prowadzo-
nym przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie wypłacane jest w terminie  
14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w tym postę-
powaniu.

8. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza się  
z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania lub z wy-
sokością przyznanego odszkodowania, może w terminie 30 dni od daty 
otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela

9. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 6 i 8 niniejszego pa-
ragrafu Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Poszkodowany 
może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posia-
dającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania.

10. Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony nie zgadza się  
z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania lub z wyso-
kością przyznanego odszkodowania może dochodzić roszczeń na drodze 
sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 8 i 9.

Roszczenia regresowe
§ 17

1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpie-
czonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi 
z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodo-
wania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczającemu 
przysługuje co do pozostałej części roszczeń pierwszeństwo zaspokojenia 
przed roszczeniem Ubezpieczyciela.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczycie-
la, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym , chyba że sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie.



8

3. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić Ubezpieczycie-
lowi informacji i pomocy, dostarczyć wymagane dokumenty i dowody, 
a także dokonać lub umożliwić prowadzenie czynności niezbędnych do 
skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych przeciw osobom trze-
cim odpowiedzialnym za szkodę.

4. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony skutecznie zrzekł się, w całości lub  
w części, bez zgody Ubezpieczyciela, praw do roszczenia odszkodowaw-
czego, przysługujących mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za 
szkodę, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości 
lub w części. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony już po wypłacie odszkodo-
wania, Ubezpieczyciel może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego 
odszkodowania, w części której Ubezpieczający/Ubezpieczony zrzekł się 
Roszczenia. Niniejsze postanowienie nie dotyczy ubezpieczeń odpowie-
dzialności cywilnej.

II. POSTANOWIENIA SPECJALNE

OsTANOWIENIA WsPÓlNE  
DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ lOsOWYCH 

ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I 
RABUNKU

Zwrot kosztów
§ 18

1. W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpiecze-
nia określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia w wy-
sokości nie przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia.

2. W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
określonym w § 29 ust. 2 niniejszych owu, Ubezpieczyciel zwraca Ubez-
pieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty napra-
wy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia 
uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile powstały one w związ-
ku z kradzieżą z włamaniem, w granicach łącznej sumy ubezpieczenia mienia 
od kradzieży z włamaniem i rabunku, w wysokości nie przekraczającej 10% 
tej sumy, jednak nie więcej niż 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okre-
sie ubezpieczenia, na wszystkie miejsca ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 19 

Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa po-
nadto nie obejmuje:

1) maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonych do likwidacji (lub na 
złom),

2) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub 
przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych,  
a także dzieł sztuki, antyków, futer, kamieni szlachetnych, biżuterii, me-
tali szlachetnych oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototy-
pów, modeli poglądowych, chyba że Ubezpieczyciel wyraził pisemną 
zgodę na ubezpieczenie na warunkach szczególnych za opłatą 
dodatkowej składki,

3) upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzewów, zwie-
rząt, ptaków, ryb,

4) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, 
chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczające-
go lub mienie osób trzecich,

5) programów komputerowych i nośników danych, chyba że stanowią 
środki obrotowe Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz danych za-
pisanych w wersji elektronicznej,

6) mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu 
przed powstaniem szkody lub też z innych przyczyn nie posiadającego 
wartości handlowej,

7) mienia, którego zakup jest potwierdzony fałszywymi dowodami za-
kupu lub dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wy-
stawienia osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodar-
czą oraz nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny.

suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 20

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzględnienia podatku 
od towarów i usług (VAT) podlegającego odliczeniu zgodnie z ustawą  
o podatku od towarów i usług, chyba, że umówiono się inaczej.

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego, który 
proponuje ją odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia 
kierując się ich wartością, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
paragrafie oraz stosownie do rodzaju ubezpieczenia w § 26-27 i/ lub § 31- 
32 niniejszych owu. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urzą-
dzeń i wyposażenia suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdej 
pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych.

3. W przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w różnych miejscach 
ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej 
wartości mienia we wszystkich miejscach ubezpieczenia. Ubezpieczający 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku wykaz miejsc ubezpieczenia, z po-
daniem odrębnie dla każdego z nich adresu, przedmiotu ubezpieczenia i 
propozycji sum ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości mienia 
ubezpieczonego w systemie sum stałych, Ubezpieczający zobowiązany 
jest  powiadomić pisemnie o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz doubezpie-
czyć mienie do wyższej sumy ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki. 
Podwyższenie sumy ubezpieczenia będzie skuteczne w terminie określo-
nym w umowie ustalającej tę zmianę nie wcześniej jednak niż od dnia na-
stępnego po i opłaceniu dodatkowej składki przez Ubezpieczającego.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 21

1.  W zależności od wartości przyjętych do ubezpieczenia, wysokość odszko-
dowania dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa się  
w granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych przez strony umowy 
podlimitów odpowiedzialności określonych w umowie ubezpieczenia, na 
podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania, w następujący sposób 
dla:
1) budynków i budowli - według wartości kosztów remontu lub odbu-

dowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych 
wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykoń-
czenia, udokumentowanych fakturą wykonawcy lub kosztorysem 
przedłożonym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, określo-
nych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, 
elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie (Polskie 
Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych), przy ubezpieczeniu 
według wartości:
a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacja) nie 

przekracza 50 %,
b) odtworzeniowej (nowej) - w pełnej wysokości realnie poniesio-

nych wyżej wymienionych kosztów,
c) rzeczywis tej - po potrąceniu faktycznego zuży cia technicznego, 

które jest ustalane w oparciu o tabele do określania stopnia zuży-
cia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela;

2) maszyn, urządzeń i wyposażenia - według ceny zakupu, kosztów na-
prawy lub wytworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub 
mocy oraz o tych samych parametrach, powięk szonej o koszty 
(jeżeli występują) zwykłego transportu i montażu, udokumentowa-
nych fakturą zakupu, fakturą naprawy wykonawcy lub kalkulacją 
Ubezpieczającego, jeżeli szkodę usunął własnymi siłami, przy ubez-
pieczeniu według wartości:
a) księgowej brutto – w pełnej wysokości wyżej wymienionych kosz-

tów, przy czym całkowita wartość odszkodowania nie może prze-
kroczyć wartości księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na 
dzień wystąpienia szkody, a w przypadku szkody częściowej, tej 
części wartości księgowej brutto, która odpowiada procentowemu 
stopniowi uszkodzenia,

b) odtworzeniowej (nowej) - w pełnej wysokości realnie poniesio-
nych wyżej wymienionych kosztów,

c) rzeczywis tej - po potrąceniu faktycznego zuży cia technicznego, 
które jest ustalane w oparciu o tabele do określania stopnia zuży-
cia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela;

3) środków obrotowych - według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia;
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4) nakładów inwestycyjnych – według wartości odpowiadającej cenie 
zakupu lub kosztom wytworzenia;

5) gotówki – według wartości nominalnej (wartość nominalną wa-
luty obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP, obo-
wiązującego w dniu powstania szkody);

6) mienia osób trzecich – według war tości  kosztów naprawy uszko-
dzonych przedmiotów z potrąceniem faktycznego zużycia technicz-
nego, które jest ustalane w oparciu o tabele do określania stopnia 
zużycia technicznego stosowane przez Ubezpieczyciela, a w przypad-
ku ich zniszczenia lub utraty według wartości rzeczywistej mienia, nie 
więcej jednak, niż wartość podana w umowie wykonania usługi lub 
dowodzie przyjęcia (bez uwzględnienia prowizji lub marży);

7) mienia pracowniczego - według wartości rzeczywistej, z za-
strzeże niem, że odszkodowanie przypadające na jednego pra-
cownika nie przewyższa kwoty równej ilorazowi całkowitej sumy 
ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby pracowników zatrud-
nionych w dniu szkody oraz nie jest wyższe niż 500 PLN.

2.   Wysokość odszkodowania ustalona zostanie w wartości rzeczywistej, zgod-
nie z postanowieniami ust. 1 pkt 1 lit. c, w następujących przypadkach:
1) ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub wyposaże-

nia w wartości odtworzeniowej (nowej), gdy suma ubezpieczenia nie 
została określona zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 pkt 1 lit. b 
oraz § 32 ust. 4 pkt 1 lit. b,

2) gdy mienie dotknięte szkodą, ubezpieczone według wartości  odtwo-
rzeniowej, nie będzie naprawiane, remontowane lub odtwarzane,

3) gdy brak jest możliwości naprawienia, wyremontowania lub odtwo-
rzenia zniszczonej, utraconej lub uszkodzonej maszyny, urządzenia 
lub wyposażenia ze względu na fakt niedostępności na rynku części 
zamiennych lub przedmiotu o identycznych lub możliwie zbliżonych 
parametrach technicznych.

3.   Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiąt-

kowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia,
2) kosztów związanych ze zmianami lub ulepszeniami dokonanymi  

w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia,
3) kosztów powstałych w związku ze zmianami przepisów prawa, które 

weszło w życie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia,
4) kosztów wynikających z braku części zamien nych lub materiałów 

potrzebnych do przywróce nia stanu istniejącego przed szkodą,
5) podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego odliczeniu zgod-

nie z obowiązującymi przepisami, chyba że suma ubezpieczenia 
została ustalona w wysokości obejmującej podatek VAT, wówczas 
rozmiar szkody również będzie obejmował ten podatek, natomiast 
jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości nie obejmu-
jącej podatku VAT, rozmiar szkody także nie będzie tego podatku 
obejmował.

4. Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość pozostałości, które 
mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

5. W przypadku, gdy określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpiecze-
nia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest niższa niż war-
tość tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (niedoubezpieczenie),  
wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej pro-
porcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego 
wartości w dniu szkody (zasada proporcji), z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 6 i 7.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5 nie będzie miała zastosowania dla mienia 
ubezpieczanego w wartości odtworzeniowej (nowej), jeżeli wartość mie-
nia w dniu szkody nie przekroczy 120 % sumy ubezpieczenia tego mienia. 
Poprawność zadeklarowanych sum ubezpieczenia będzie weryfikowana 
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie, z zastrzeże-
niem, że dla budynków i budowli,  maszyn, urządzeń i wyposażenia wery-
fikacja będzie przeprowadzona w odniesieniu do poszczególnych pozycji 
ewidencji środków trwałych.

7. Zasada proporcji, o której mowa w ust. 5 nie stosuje się dla mienia ubez-
pieczonego w systemie na pierwsze ryzyko lub w przypadku zdarzeń, 
dla których ustalono limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze 
ryzyko.

8. W przypadku, gdy określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpiecze-
nia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest wyższa od jego 
wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), Ubezpieczyciel odpowiada tyl-
ko do faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody.

9. W granicach sumy ubezpieczenia koszty remontu lub naprawy nie mogą 

przekroczyć wartości odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytwo-
rzenia przedmiotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem sposobu ustalenia 
sumy ubezpieczenia i wysokości odszkodowania (według wartości od-
tworzeniowej czy rzeczywistej).

10. Ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość przyznanego odszkodowania 
o kwotę udzielonej zniżki w składce za zastosowanie dodatkowych, poza 
wymaganymi w owu, środków zabezpieczenia mienia, jeżeli  w okresie 
poprzedzającym zajście zdarzenia, które spowodowało szkodę, nie funk-
cjonowały (były niesprawne lub zostały zdemontowane), bądź w chwili 
zdarzenia nie były włączone.

11. Do wartości ustalonego odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicz-
nościami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpiecze-
nia, o których mowa w § 18.

12. Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w § 18  
ust. 1 pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia w wysokości nie 
przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody objętej zakresem ubez-
pieczenia. 

13. Koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń określone  
w § 18 ust. 2 pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia w wysokości 
nieprzekraczającej 10% łącznej sumy ubezpieczonego mienia, jednak nie 
więcej niż 10.000 PLN.

14. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie za koszty,  
o których mowa w § 18 ust. 1 jest zmniejszane zgodnie z zasadą proporcji 
opisaną w ust. 5.

§ 22
1. Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami  

§ 21.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej w umowie ubezpieczenia (polisie), wypła-

cone odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody.
3. Ubezpieczyciel z ustalonego odszkodowania potrąca franszyzę redukcyj-

ną w wysokości 300 PLN zarówno w ubezpieczeniu mienia od ognia i in-
nych zdarzeń losowych jak i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
(nie dotyczy mienia pracowniczego), chyba, że Ubezpieczający za opłatą 
dodatkowej składki wykupił franszyzę redukcyjną, z zastrzeżeniem posta-
nowień właściwych klauzul dodatkowych wymienionych w załączniku  
nr 3 do niniejszych owu.

4. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubez-
pieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli na 
sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubez-
pieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. 
Miedzy 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. 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA l INNYCH ZDARZEŃ lOsOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia
§ 23

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszych postanowień 
specjalnych może być następujące mienie, zgłoszone do ubezpieczenia 
i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia:
1) budynki i budowle,
2) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
3) środki obrotowe,
4) nakłady inwestycyjne,
5) gotówka,
6) mienie osób trzecich,
7) mienie pracownicze,

 użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, 
stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego (nie dotyczy mienia wy-
mienionego w pkt 7).

2. Mienie określone w ust. 1 pkt 1 – 6 objęte jest ubezpieczeniem na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Mienie pracownicze objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w każdym miejscu pracy zawodowej pracowni-
ka, wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
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Zakres ubezpieczenia
§ 24

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe  
w przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu i okresie ubezpieczenia wskaza-
nym w umowie ubezpieczenia, bezpośrednio w następstwie zaistnienia 
zdarzenia wymienionego w umowie ubezpieczenia.

2. Na wniosek Ubezpieczającego, mienie może zostać ubezpieczone w za-
kresie podstawowym lub rozszerzonym.

3. W zakresie podstawowym Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowo-
dowane przez :
1) pożar, 
2) uderzenie pioruna, 
3) wybuch, 
4) upadek statku powietrznego.

4. W zakresie rozszerzonym Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spo-
wodowane przez zdarzenia określone w ust. 3 oraz przez następujące 
zdarzenia:
1)  deszcz nawalny,
2)  huragan,
3)  grad,
4)  lawinę,
5)  osuniecie się ziemi,
6)  dym i sadzę,
7)  huk ponaddźwiękowy,
8)  napór śniegu,
9)  trzęsienie ziemi,
10)  uderzenie pojazdu,
11)  zapadanie się ziemi,
12)  zalanie,
13)  upadek drzew i masztów,
14)  katastrofa budowlana.

5. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubez-
pieczenia określony w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać rozszerzo-
ny o szkody powstałe wskutek powodzi.

6. Dla szkód powstałych wskutek upadku drzew, do umowy ubezpieczenia 
wprowadza się podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia mienia 
dotkniętego szkodą, jednak nie więcej niż 100.000 PLN.

7. Dla szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, do umowy ubez-
pieczenia wprowadza się podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia 
mienia dotkniętego szkodą, jednak nie więcej niż 300.000 PLN.

8. Na wniosek Ubezpieczającego i/lub za opłatą dodatkowej składki do umo-
wy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  mogą zo-
stać włączone następujące klauzule dodatkowe, wymienione w załączniku 
nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 01) Klauzula reprezentantów,
2) (KCS 02) Klauzula przepięć,
3) (KCS 03) Klauzula terroryzmu,
4) (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia,
5) (KCS 05) Klauzula Leeway, 
6) (KCS 06) Klauzula płatności, 
7) (KCS 07) Klauzula miejsc ubezpieczenia, 
8) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
9) (KCS 09) Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpie-

czenia
10) (KCS 10) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia,
11) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
12) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki,
13) (KCS 25) Klauzula rozmrożenia,
14) (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.

9. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą 
dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia, może zostać włączona Klau-
zula kosztów utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków-re-
cept (EUR 01), wymieniona w załączniku nr 3 do niniejszych owu.

10. W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpiecze-
nia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, ubezpieczone mie-
nie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek:
1) akcji gaśniczej lub ratowniczej,
2) wyburzenia lub odgru zowania, 

 prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 25

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 i 19 niniejszych owu 
ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się 

w nich mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonych 
do likwidacji (lub na złom),

2) mienia (w tym budynków i budowli) będącego w trakcie: budowy, 
przebudowy, modernizacji, remontu i robót budowlanych (w rozumie-
niu ustawy Prawo budowlane), montażu, instalacji, rozruchu próbne-
go, testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez 
Ubezpieczającego końcowego protokołu zdawczo  odbiorczego,

3) budynków, budowli i lokali oraz znajdującego się w nich mienia, jeśli 
zaprzestano prowadzenia w nich działalności gospodarczej lub były 
one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że 
Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pi-
semnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową,

4)  namiotów, kiosków drewnianych bez fundamentów, straganów, 
namiotów foliowych, szklarni, inspektów, znajdującego się w nich 
mienia,

5) budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, surowców i innego 
mienia związanego bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopal-
nictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu 
ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych oraz torfu),

6) mienia, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przezna-
czeniem lub z wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy 
co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji, chy-
ba że sposób przechowywania, składowania lub eksploatacji nie ma 
wpływu na powstanie lub wysokość szkody.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz pole-

gające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi, powstałe w wyniku dzia-
łalności człowieka,

2) związane z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia pracami budow-
lanymi, montażowymi lub instalacyjnymi w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, chyba że fakt prowadzenia takich robót został uprzed-
nio pisemnie zgłoszony przez Ubezpieczającego Ubezpieczycielowi  
i Ubezpieczyciel pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową,

3) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglą-
dów konserwacyjnych i remontów, a także powstałe wskutek braku 
konserwacji budynków i/lub wynikające z faktu, że ich konstrukcja nie 
odpowiada przepisom ustawy Prawo budowlane,

4) spowodowane wybuchem:
a) wywołanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celach 

produkcyjnych, eksploatacyjnych i innych,
b) w silnikach spalinowych, gdy wybuch był związany z ich naturalną 

funkcją lub gdy został spowodowany normalnym ciśnieniem za-
wartych gazów,

c) lampy kineskopowej,
d) powstałym w przełącznikach elektrycznych lub elementach przełącza-

jących wskutek występującego w nich ciśnienia gazu,
5) powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go  

w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicz-
nego, albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie 
w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego,

6) powstałe w ubezpieczonym mieniu z powodu zakłóceń lub przerw 
w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub cieplnej, paliwa oraz 
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a także zasilaniu prądem 
elektrycznym maszyn i urządzeń produkcyjnych, klimatyzacyjnych, 
grzewczych lub chłodniczych, bez względu na ich przyczynę,

7) w instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych spowodowane uderzeniem pioruna,

8) polegające na uszkodzeniu maszyn, urządzeń, instalacji lub sieci elek-
trycznych lub elektronicznych, do którego doszło w wyniku przepięcia 
spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi, chyba, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony na mocy Klauzuli prze-
pięć (KCS 02), wymienionej w załączniku nr 3 do niniejszych owu,

9) powstałe wskutek awarii elektrycznej, chyba, że w jej następstwie po-
wstał pożar; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wy-
łącznie za skutki pożaru,

10) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przed-
miotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-ka-
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nalizacyjnych, instalacji grzewczej lub techno logicznej, pocenia się rur, 
podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód grun-
towych i opadowych, a także oddziaływania wilgotnego i suchego  
powietrza, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powie-
trza, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, rozszerzania, wypa- 
rowania, działania światła, zmian w kolorze, fakturze, strukturze,  
wykończeniu lub zapachu, działania insektów, zapleśnienia i zagrzy- 
bienia, zmian i wahań w poziomie wody gruntowej oraz przemarzania 
ścian,

11) powstałe wskutek długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiada-
nia i przemieszczania się gruntu, erozji morskiej albo rzecznej,

12) powstałe wskutek deszczu, gradu, naporu śniegu, jeśli do powstania 
szkody przyczynił się zły stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub drzwio-
wej albo niezabez pieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory 
(np. dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne) lub inne elementy 
budynku; jeżeli obowiązek konserwacji i utrzymania stanu technicz-
nego tych urządzeń należy do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
a Ubezpieczający/Ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranno-
ści powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach, lub jeżeli 
wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie nie występował 
pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich 
usunięcia,

13) powstałe wskutek załamania się dachu pod ciężarem śniegu lub lodu  
w przypadku, gdy konstrukcja dachu lub budynku była wykonana 
niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub wytrzymałość 
konstrukcji była obniżona, a wymagane remonty i konserwacje nie 
zostały wykonane,

14) powstałe wskutek braku konserwacji budynku i/lub wynikające  
z faktu , że ich konstrukcja nie odpowiada normom obowiązującym  
w budownictwie a także spowodowane zaniechaniem obowiązko-
wych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, o ile te 
obowiązki należały do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

15) powstałe z powodu nie zabezpieczenia lub niedomknięcia otworów 
okiennych, dachowych lub innych elementów budynku,

16) powstałe wskutek zalania (wodą, parą wodną lub innymi płynami)  
w środkach obrotowych oraz pozostałym mieniu wyłączonym z użyt-
kowania składowanym niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w po-
mieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie 
gruntu, chyba, że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry,

17) w budowlach i urządzeniach wodnych powstałe wskutek działania 
wody z wyjątkiem szkód spowodowanych występującą w obrębie 
koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika, falą 
powodziową o takiej wielkości i sile działania, jaka nie została prze-
widziana przy projektowaniu budowli lub urządzenia wodnego, jako 
zbyt rzadko występująca,

18) powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo 
wodne.    

suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 26

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego i na 
jego odpowiedzialność, według wartości ubezpieczonego mienia, zgod-
nie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie i w § 27.

2. Suma ubezpieczenia, określona w umowie ubezpieczenia, stanowi gór-
ną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody po-
wstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego przedmiotu 
ubezpieczenia, dla którego została ustalona, z następującymi zastrze-
żeniami:
1) dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia górną gra-

nicę odpowiedzialności dla każdej z pozycji ewidencji środków trwa-
łych stanowi suma ubezpieczenia ustalona dla tej pozycji,

2) w przypadku, gdy w umowie ubezpieczenia określone zostały 
uzgodnione przez strony umowy limity odpowiedzialności (na jed-
no i wszystkie zdarzenia) za szkody powstałe wskutek wskazanych  
w umowie zdarzeń, górną granicę odpowiedzialności stanowią te li-
mity (odpowiednio na jedno i wszystkie zdarzenia).

systemy ubezpieczeń
 § 27

1. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może 
zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczeń:

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

2. W systemie ubezpieczenia na sumy stałe może być ubezpieczone nastę-
pujące mienie: budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, 
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie osób trzecich.

3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczo-
ne wyłącznie środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka i mienie 
pracownicze.

4. W ubezpieczeniu na sumy stałe suma ubezpieczenia ustalana jest  na 
dzień zgłoszenia do ubezpieczenia, dla:
1) budynków i budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia – dla poszcze-

gólnych przedmiotów ubezpieczenia, według wartości:
a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacji) nie 

przekracza 50 %
b) odtworzeniowej (nowej), jeżeli stopień zużycia technicznego nie 

przekracza 50%,
c) rzeczywistej,

2) środków obrotowych – według najwyższej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartości mienia, odpowiadającej cenie zaku-
pu lub kosztom wytworzenia;

3)  nakładów inwestycyjnych – według wartości odpowiadają cej poniesionym 
lub przewidywanym w okresie ubez pieczenia wydatkom;

4) gotówki – według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpie-
czenia dziennej wartości mienia, odpowiadającej wartości nominal-
nej (wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według 
średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubez-
pieczenia);

5) mienia osób trzecich – według najwyższej przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia dziennej wartości rzeczywistej mienia (bez uwzględ-
nienia prowizji lub marży).

5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia w odniesieniu 
do każdego przedmiotu ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w wysoko-
ści prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jed-
nego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, przy czym dla:
1) gotówki – według wartości nominalnej (wartość nominalną waluty 

obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP, obowiązują-
cego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia);

2) mienia pracowniczego – według wartości odpowiadającej iloczynowi 
liczby zatrudnionych pracowników i przeciętnej wartości rzeczywistej 
mienia przypadającej na jednego pracownika; w przypadku szkody, 
limit sumy ubezpieczenia na jednego pracownika równy jest ilora-
zowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby 
pracowników zatrudnionych w dniu szkody z tym, że suma ubezpie-
czenia przypadająca na jednego pracownika nie może być wyższa niż 
500 PLN.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM l RABUNKU 
(ROZBOJU)

Przedmiot ubezpieczenia
§ 28 

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszych postanowień 
specjalnych może być następujące mienie, zgłoszone do ubezpieczenia 
i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia:
1) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
2) środki obrotowe,
3) gotówka,
4) mienie osób trzecich,
5) mienie pracownicze,

 użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, 
stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego (nie dotyczy mienia wy-
mienionego w pkt 5).

2. Mienie określone w ust. 1 pkt 1-4 objęte jest ubezpieczeniem na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie po-
twierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku ubezpieczenia gotówki podczas transportu, gotówka ob-
jęta jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu wskazanym w ust. 2 oraz  
w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonym w 
dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, zwią-
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zanym z wykonywanym przez Ubezpieczającego lub w jego imieniu 
transportem gotówki (miejscowość, w obrębie, której dokonywane będą 
transporty lub obszar Rzeczypospolitej Polskiej).

4. Mienie pracownicze objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w każdym miejscu pracy zawodowej pracowni-
ka, wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
§ 29

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w przedmio-
cie ubezpieczenia, w miejscu i okresie ubezpieczenia wskazanym w umo-
wie ubezpieczenia, bezpośrednio w następstwie zaistnienia zdarzenia 
wymienionego w umowie ubezpieczenia.

2. Mienie określone w § 28 ust. 1 pkt 1-2, 4-5, objęte jest ochroną ubezpie-
czeniową od szkód powstałych bezpośrednio wskutek następujących 
zdarzeń:
1) kradzieży z włamaniem,
2) rabunku (rozboju),
3) wandalizmu w ubezpieczonym mieniu znajdującym się wewnątrz 

lokalu, rozumianego jako szkody wyrządzone przez osoby trzecie po 
uprzednim usunięciu przez te osoby przy użyciu siły i narzędzi zabez-
pieczeń określonych w załączniku nr 1 do niniejszych owu. 

3. Mienie określone w § 28 ust. 1 pkt 3, objęte jest ochroną ubezpieczeniową 
od szkód powstałych bezpośrednio wskutek następujących zdarzeń:
1) kradzieży z włamaniem,
2) rabunku (rozboju).

4. W przypadku ubezpieczenia mienia określonego w § 28 ust. 1 pkt 1 lub 2 
lub 4 od kradzieży z włamaniem i rabunku (rozboju), na wniosek Ubezpie-
czającego i za opłatą dodatkowej składki, umową ubezpieczenia może być 
objęta gotówka podczas transportu od szkód powstałych bezpośrednio 
wskutek następujących zdarzeń:
1) rabunku (rozboju),
2) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek pożaru, ude-

rzenia pioruna w pojazd, wybuchu lub wypadku środka transportu,
3) zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój 

zdrowia osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, 
uniemożliwiających ochronę powierzonego mienia.

5. Na wniosek Ubezpieczającego i/lub za opłatą dodatkowej składki do umo-
wy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (rozboju), 
mogą zostać włączone następujące klauzule dodatkowe, wymienione  
w załączniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia – w przypadku ubezpie-

czenia w systemie sum stałych,
2) (KCS 06) Klauzula płatności,
3) (KCS 07) Klauzula  miejsc ubezpieczenia,
4) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
5) (KCS 10) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia,
6) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
7) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki,
8) (KCS 19) Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych,
9) (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.

6. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą 
dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia, może zostać włączona klau-
zula kosztów utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków-re-
cept (EUR 02), wymieniona w załączniku nr 3 do niniejszych owu.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 30

1. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 4 i 19 ochrona ubezpieczenio-
wa ponadto nie obejmuje:
1) mienia znajdującego się w lokalach, w których zaprzestano prowa-

dzenia działalności gospodarczej lub były one wyłączone z eksploatacji 
przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że Ubezpieczyciel został o tym 
fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę 
ubezpieczeniową,

2) wartości pieniężnych, chyba że zakres ochrony ubezpieczeniowej zo-
stał rozszerzony na mocy klauzuli ubezpieczenia wartości pieniężnych 
(KCS 19), wymienionej w załączniku nr 3,

3) stłuczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia podlegających 
ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, chyba że 
zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony na mocy klauzuli 
umownej, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszych owu.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
1) sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków inwentarzo-

wych, kradzieży lub rabunku, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem i ra-
bunku w rozumieniu definicji podanych w § 2 pkt 16 i 33  niniejszych 
owu,

2) kradzieży z włamaniem i rabunku w obiektach zabezpieczonych nie-
zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów 
zabezpieczenia mienia określonymi w załączniku nr 1 do niniejszych 
owu, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

3) kradzieży z włamaniem i rabunku zaistniałej w bezpośrednim związku 
z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpiecze-
nia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź prowadzoną 
akcją gaśniczą lub ratowniczą,

4) dokonanej lub usiłowanej kradzieży mienia z gablot reklamowych 
znajdujących się poza lokalem, w którym znajduje się ubezpieczone 
mienie,

5) kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do ubez-
pieczonego lokalu, w mieniu o wartości powyżej 10% sumy ubez-
pieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 4,

6) świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania 
w błędzie, poświadczenia nieprawdy, usiłowania lub dokonania oszu-
stwa, wyłudzenia, fałszerstwa, podstępu, szantażu lub wymuszenia 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników,

7) graffiti.

suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 31

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego i na 
jego odpowiedzialność, według wartości ubezpieczonego mienia, zgod-
nie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie i w § 32 niniejszych 
owu.

2. Suma ubezpieczenia, określona w umowie ubezpieczenia, stanowi 
górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody 
powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego przed-
miotu ubezpieczenia, dla którego została ustalona, z następującymi 
zastrzeżeniami:
1) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia ubezpieczonych w systemie na 

sumy stałe górną granicę odpowiedzialności dla każdej z pozycji ewi-
dencji środków trwałych stanowi suma ubezpieczenia ustalona dla tej 
pozycji;

2) dla gotówki górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpiecze-
nia określona w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że nie prze-
kracza ona limitów dla przechowywania lub transportowania gotówki 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszych owu. W przypadku, gdy 
suma ubezpieczenia gotówki jest wyższa od określonej w załącz-
niku nr 1, górną granicę odpowiedzialności stanowi limit podany  
w załączniku;

3) w przypadku, gdy w umowie ubezpieczenia określone zostały 
uzgodnione przez strony umowy limity odpowiedzialności (na jed-
no i wszystkie zdarzenia) za szkody powstałe wskutek wskazanych  
w umowie zdarzeń, górną granicę odpowiedzialności stanowią te li-
mity (odpowiednio na jedno i wszystkie zdarzenia).

3. Suma ubezpieczenia dla gotówki ustalana jest łącznie dla kradzieży z wła-
maniem i rabunku w lokalu oraz odrębnie podczas transportu.

systemy ubezpieczeń
§ 32 

1. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może 
zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczeń:
1) na sumy stałe,
2) na pierwsze ryzyko.

2. W systemie ubezpieczenia na sumy stałe może być ubezpieczone nastę-
pujące mienie: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe i mie-
nie osób trzecich. 

3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko może być ubezpieczone 
mienie: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, gotówka, 
mienie osób trzecich, mienie pracownicze.

4. W ubezpieczeniu na sumy stałe suma ubezpieczenia ustalana jest na dzień 
zgłoszenia do ubezpieczenia, dla:
1) maszyn, urządzeń i wyposażenia – dla poszczególnych przedmiotów 

ubezpieczenia, według wartości:
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a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacji) nie 
przekracza 50 %,

b) odtworzeniowej (nowej), jeżeli stopień zużycia technicznego nie 
przekracza 50%,

c) rzeczywistej,
2) środków obrotowych – według najwyższej przewidywanej w okresie 

ubezpieczenia dziennej wartości mienia, odpowiadającej cenie zaku-
pu lub kosztom wytworzenia;

3) mienia osób trzecich – według najwyższej przewidywanej w okresie ubez-
pieczenia dziennej wartości rzeczywistej mienia (bez uwzględnienia prowizji 
lub marży).

5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia w odniesieniu 
do każdego przedmiotu ubezpieczenia ustalana jest w wysokości prawdo-
podobnej maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarze-
nia objętego zakresem ubezpieczenia, przy czym dla:
1) maszyn, urządzeń i wyposażenia – według wartości rzeczywistej mienia;
2) środków obrotowych – według wartości odpowiadającej cenie zaku-

pu lub kosztom wytworzenia;
3) gotówki – według wartości nominalnej (wartość nominalną waluty 

obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP, obowiązują-
cego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia);

4) mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej mienia (bez 
uwzględnienia prowizji lub marży);

5) mienia pracowniczego – według wartości odpowiadającej iloczynowi 
liczby zatrudnionych pracowników i przeciętnej wartości rzeczywistej 
mienia przypadającej na jednego pracownika; w przypadku szkody, 
limit sumy ubezpieczenia na jednego pracownika równy jest ilora-
zowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby 
pracowników zatrudnionych w dniu szkody z tym, że suma ubezpie-
czenia przypadająca na jednego pracownika nie może być wyższa niż 
500 PLN.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIAlNOŚCI CYWIlNEJ

Definicje
§ 33

Z zachowaniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 niniejszych owu 
przez użyte w treści niniejszego ubezpieczenia określenia, należy rozumieć:
1) czysta strata finansowa – strata wyrażona w pieniądzu nie będąca ani 

szkoda osobową ani szkodą rzeczową; 
2) czynności życia prywatnego – czynności dnia codziennego podejmo-

wane przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną, niezwiązane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3) osoby objęte ubezpieczeniem – Ubezpieczający/Ubezpieczony   (w umo- 
wie ubezpieczenia na cudzy rachunek) oraz byli i obecni pracownicy i peł-
nomocnicy Ubezpieczającego,

4) podwykonawca – osoba fizyczna nie będącą pracownikiem w rozumie-
niu niniejszych owu oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, której 
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynno-
ści, usług lub prac;

5) Poszkodowany – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organiza-
cyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność praw-
ną, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi 
Ubezpieczający/Ubezpieczony;

6) pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub lub spółdzielczej umowy o pracę 
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu której Ubezpiecza-
jący/ Ubezpieczony opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne z wyjąt-
kiem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym 
umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się też 
praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający/Ubezpieczony 
powierzył wykonywanie określonych czynności, usług lub prac;

7) produkt – rzecz ruchoma, chociażby została połączona z inną rzeczą;  
za produkt uważa się również zwierzęta oraz energię;

8) szkoda – szkoda osobowa, rzeczowa lub czysta strata finansowa;
9) szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz 

straty pozostające w normalnym związku przyczynowym ze śmiercią, 
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia;

10) szkoda rzeczowa – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy oraz straty pozo-
stające w normalnym związku przyczynowym z uszkodzeniem lub znisz-
czeniem rzeczy; 

11) Uprawniony – osoba imiennie upoważniona przez Ubezpieczonego 
przez Poszkodowanego do otrzymania odszkodowania; w przypadku nie 
wyznaczenia osoby Uprawnionej w razie śmierci Poszkodowanego, za 
osobę Uprawnioną uważa się członków rodziny Poszkodowanego według 
następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, pozostali spadkobiercy 
ustawowi;

12) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie bezpośrednio związane z pro-
wadzoną działalnością i posiadanym mieniem będące bezpośrednią przy-
czyną szkody na mieniu lub osobie.

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej
§ 34

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób ob-
jętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone 
Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej  
w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia - (de-
likt + kontrakt).

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem.

3. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez byłych i obecnych 
pracowników oraz pełnomocników Ubezpieczającego w związku z wy-
konywaniem przez nich obowiązków służbowych lub czynności objętych 
zakresem umocowania.

4. Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okre-
sie ubezpieczenia i wystąpiły na terytorium RP.

5. Na wniosek Ubezpieczającego z zakresu ubezpieczenia określonego  
w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać wyłączona odpowiedzial-
ność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna 
kontraktowa). W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała zniżka stawki/
składki, określona w taryfie stawek/składek obowiązującej do niniejszych 
owu. 

6. W zakresie określonym w ust. 1, Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za 
szkody wyrządzone w trakcie przeprowadzania przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej, pod warunkiem, że Ubezpieczający/
Ubezpieczony w zakresie swojej działalności jest uprawniony do organizo-
wania tego typu imprez.

§ 35
Niniejsze owu nie mają zastosowania do szkód: 
1) powstałych w związku z wykonywaniem zawodu, którego wykonywanie 

wymaga posiadania uprawnień,
2) wyrządzonych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
3) wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewo-

zu lub spedycji,
4) związanych z posiadaniem lub użytkowaniem statków, pojazdów szyno-

wych, urządzeń latających lub pływających,
5) wyrządzonych przez osobę fizyczną w związku z wykonywaniem czynno-

ści życia prywatnego.

§ 36 
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki do umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Załącznikiem nr 2  
i 3 do niniejszych owu, mogą zostać włączone następujące klauzule do-
datkowe (rozszerzające):
1) na mocy załącznika nr 2:

a) klauzula 1/OC – ubezpieczenie OC z tytułu zarobkowego prowa-
dzenia hotelu lub innego podobnego zakładu, za szkody w rze-
czach należących do gości hotelowych,

b) klauzula 2/OC – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku 
z prowadzeniem działalności agroturystycznej,

c) klauzula 3/OC – ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania robót 
budowlano-montażowych,

d) klauzula 4/OC – rozszerzenie zakresu terytorialnego,
e) klauzula 5/OC– ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości,
f ) klauzula 6/OC – ubezpieczenie OC najemcy ruchomości,
g) klauzula 7/OC – ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy 

pracy (OC pracodawcy)
h) klauzula 8/OC - ubezpieczenie OC za szkody w środkach transpor-

tu i kontenerach należących do osób trzecich, wyrządzone pod-
czas prac ładunkowych (OC za szkody w środkach transportu),
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i) klauzula 9/OC – ubezpieczenie OC z tytułu przeprowadzania jazd 
próbnych,

j) klauzula 10/OC – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w mie-
niu przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy i innych 
czynności w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

k) klauzula 11/OC – ubezpieczenie OC za szkody środowiskowe,
l) Klauzula 12/OC – ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez 

pojazdy wolnobieżne,
m) klauzula 13/OC – ubezpieczenie OC podwykonawców,
n) klauzula 14/OC – ubezpieczenie OC wynajmującego,
o) klauzula 15/OC – ubezpieczenie OC za produkt niebezpieczny,
p) klauzula 16/OC – ubezpieczenie OC za szkody osobowe wynikają-

ce z zatruć pokarmowych,
q) klauzula 17/OC – ubezpieczenie OC za szkody z tytułu prowadze-

nia szatni,
r) klauzula 18/OC – ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach znajdu-

jących się w pieczy,
s) klauzula 19/OC – ubezpieczenie OC za szkody w podziemnych 

instalacjach i urządzeniach,
t) klauzula 20/OC – ubezpieczenia OC za szkody wynikłe z działania 

młotów, kafarów lub walców,
u) klauzula 21/OC – ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego,
v) klauzula 22/OC – ubezpieczenie OC za wadliwie wykonane prace 

lub usługi,
w) klauzula 23/OC – ubezpieczenie OC farmaceuty i technika 

farmacji,
x) klauzula 24/OC - ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia salo-

nu fryzjerskiego, kosmetycznego, solarium, klubu fitness, spa, 
siłowni.

2) na mocy załącznika nr 3:
a) (KCS 06) Klauzula płatności,
b) (KCS 09) Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpie-

czenia,
c)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
d) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki,
e) (KCS 15) Klauzula pro rata temporis w ubezpieczeniu OC

2. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe, 
poprzez włączenie wybranych klauzul, o których mowa w ust. 1, niniejsze 
owu mają zastosowanie o tyle, o ile treść włączonej klauzuli nie stanowi 
inaczej.

3. Klauzule dodatkowe nie mogą zostać wykupione samodzielnie, bez za-
warcia umowy ubezpieczenia w zakresie zgodnym z § 34. 

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
 § 37 

Z zachowaniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności określonych w § 4 
niniejszych owu, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom bliskim, 

wspólnikom, osobom bliskim wspólników lub osobom objętym ubez-
pieczeniem lub z którymi Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym,

2) wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi ochroną ubezpieczeniową 
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia,

3) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/
Ubezpieczonym oraz spółkom, w których Ubezpieczający/Ubezpieczony 
jest udziałowcem lub akcjonariuszem, 

4) wyrządzone po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środ-
ków psychotropowych, innych środków odurzających określonych w usta-
wie o przeciwdziałaniu narkomanii,

5) związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, 
praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych,

6) za które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek prze-
jęcia w umowie lub jednostronnej deklaracji odpowiedzialności cywilnej 
przekraczającej zakres wynikający z przepisów prawa, jak również wskutek 
zmiany charakteru wiążącego go z kontrahentem zobowiązania, w szcze-
gólności przez wprowadzenie zobowiązania rezultatu w miejsce staranne-
go działania,

7) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych,
8) których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej, w tym niewydanie lub wydanie wadli-
wego aktu prawnego,

9) polegające na zapłacie kar pieniężnych, grzywien sądowych lub admini-
stracyjnych, odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy, odszkodowań 
karnych, innych kar o charakterze pieniężnym, podatków publicznopraw-
nych lub opłat manipulacyjnych; zakres ochrony nie obejmuje również 
roszczeń o zwrot zadatków oraz kosztów poniesionych na poczet wyko-
nania umów lub robót przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego 
pracowników, 

10) wynikające z nieterminowego dostarczenia produktu, wykonania usługi 
lub umowy, a także z przekroczenia ustalonych kosztów, 

11) wynikające z wycofania wadliwego lub niebezpiecznego produktu z rynku,
12) w substancji produktu, podlegające naprawie w ramach gwarancji, rękoj-

mi lub polegające na niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową 
sprzedaży,

13) wyrządzone przez produkt, z tytułu, których roszczenia dochodzone są na 
zasadach ogólnych,

14) powstałe wskutek reklamy wprowadzającej w błąd,
15) związane z produkcją (elementów, części, zespołów), remontem, kon-

serwacją, eksploatacją oraz obsługą statków powietrznych, wodnych, 
kosmicznych, jak również szkody spowodowane przez produkt przezna-
czony do używania lub zamontowania w statkach powietrznych, wod-
nych, kosmicznych lub w pojazdach mechanicznych (dotyczy to zarówno 
szkód w produkcie, jak i szkód spowodowanych przez te produkty), 

16) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego, osób bliskich Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego lub jego pracownika,

17) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie środków płatniczych, 
kart elektronicznych, w tym kart płatniczych, papierów wartościowych, 
dokumentów, akt, rękopisów, planów, biżuterii, metali i kamieni szlachet-
nych, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, kolekcji, 
dzieł sztuki, antyków, 

18) wyrządzone przez stopniowe i długotrwałe oddziaływanie: temperatury, 
gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, wibracji, ścieków, 
zagrzybienia oraz szkód wyrządzonych wskutek zapadnięcia się terenu, 
osiadania gruntu, obsunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące, płyną-
ce lub powstałe wskutek wybicia wody lub cofnięcia ścieków z instalacji  
i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, 

19) w programach komputerowych lub nośnikach danych,
20) powstałe wskutek przeniesienia chorób, w tym chorób zakaźnych, jak 

również powstałe wskutek choroby zwierząt należących do Ubezpiecza-
jącego/Ubezpieczonego lub przez niego sprzedawanych, w sytuacji gdy 
wiedział on o chorobie lub wiedzieć powinien, 

21) powstałe w trakcie przeprowadzanych treningów lub uprawiania amator-
sko i wyczynowo sportów: alpinizmu, paralotniarstwa, szybownictwa oraz 
pilotowania jakichkowiek samolotów silnikowych, spływów sportowych 
oraz sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, nurkowania 
przy użyciu aparatów oddechowych, wspinaczki, sport balonowy, skoków 
bungee, speleologii, bobsleji, odmiany skoków spadochronowych, spor-
tów motorowych, kolarstwa górskiego, heliskiingu, heliboardingu, skoków 
akrobatycznych na nartach, narciarstwa ekstremalnego, snowboardingu 
ekstremalnego, jazdy na nartach wodnych oraz sportów, w których wy-
korzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub 
lodzie, a także uczestnictwo w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc 
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub 
przyrodniczymi,

22) powstałe w uprawach oraz w drzewostanie lasów i parków, rezerwatów, 
23) wyrządzone w związku z polowaniami,
24) związane bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoener-

getycznym, laserowym, a także wynikające z bezpośredniego lub pośred-
niego oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

25) wyrządzone przez wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie energii elek-
trycznej bądź powstałe w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem 
energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach,

26) powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, prze-
twarzaniem, produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem 
azbestu (w tym, w związku z użyciem produktów zawierających azbest), 
formaldehydu, hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub powstałe 
wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania/używania wy-
robów tytoniowych, alkoholowych oraz przez produkty lub substancje 
mogące powodować raka oraz pylicę,

27) powstałe w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, wykorzy-
staniem, przetwarzaniem, handlem lub transportem materiałów wybu-
chowych lub amunicji, 
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28) polegające na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach przeładunko-
wych, spedycyjnych lub sztauerskich,

29) z tytułu posiadania i/lub zarządzania drogami,
30) związane z prowadzeniem prac wyburzeniowych i/lub rozbiórkowych, 
31) wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie 

posiadających stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do 
wykonywania robót objętych zakresem ubezpieczenia,

32) spowodowane złym stanem technicznym urządzeń, za których konser-
wację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony 
albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewła-
ściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne,

33) wyrządzone przez osobę nie posiadającą  zezwolenia lub wobec której 
wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki,

34) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania produktów leczniczych bez re-
cepty, na które wymagana jest recepta, 

35) powstałe w następstwie naruszenia obowiązujących regulacji dotyczą-
cych zabezpieczenia preparatów, odczynników, środków chemicznych, 
produktów leczniczych silnie działających, środków psychotropowych  
i narkotyków,

36) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych nie-
dopuszczonych do stosowania na terytorium RP,

37) powstałe z tytułu roszczeń o wykonania zastępcze,
38) wynikłe z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa zagranicznego,
39) spowodowane  przez przedsiębiorców na skutek niewykonania lub niena-

leżytego wykonania czynności zawodowych w zakresie odpowiedzialno-
ści cywilnej architektów i projektantów,

40) spowodowane przez produkt zawierający ludzką krew lub osocze lub inne 
substancje krwiopochodne ludzkiego pochodzenia,

41) wyrządzone przez następujące produkty: leki oraz surowce i artykuły far-
maceutyczne, produkty zawierające silikon wykorzystywany do celów me-
dycznych, sprzęt medyczny i implanty medyczne, środki antykoncepcyjne, 
kosmetyki, opryski, nawozy, środki owadobójcze, środki do kontroli szkod-
ników i chwastów, pasze dla zwierząt, beton gotowy i prefabrykaty do ce-
lów budowlanych, produkty infrastruktury kolejowej; niniejsze wyłączenie 
dotyczy tylko ubezpieczenia OC za produkt producentów/ wytwórców 
ww. produktów,

42) określone w § 38, chyba że umówiono się inaczej.

§ 38
1. O ile strony nie umówiły się inaczej, poprzez włączenie do umowy ubez-

pieczenia klauzul dodatkowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem za-
wodu w zakresie:
1) zarobkowego prowadzenia hotelu lub innego podobnego zakładu, 

za szkody w rzeczach należących do gości hotelowych, chyba że za-
kres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 1/OC, 
wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

2) prowadzenia działalności agroturystycznej, chyba że zakres ubezpie-
czenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 2/OC, wymienionej 
w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

3) powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 3/OC, 
wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

4) wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że za-
kres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 4/OC 
wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

5) w nieruchomościach, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzy-
stał na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, 
używania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, chyba, że za-
kres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 5/OC 
wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

6) w ruchomościach, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzystał 
na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, uży-
wania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, chyba że zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 6/OC wy-
mienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

7) będące skutkiem wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono 
na mocy klauzuli dodatkowej 7/OC wymienionej w załączniku nr 2 do 
niniejszych owu,

8) wyrządzone w środkach transportu i kontenerach należących do 

osób trzecich podczas prac ładunkowych, chyba że zakres ubezpie-
czenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 8/OC wymienionej 
w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

9) powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba że 
zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 9/OC 
wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

10) powstałe w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, na-
prawy i innych czynności w ramach działalności gospodarczej prowa-
dzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba że zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 10/OC wy-
mienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

11) wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie, 
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodat-
kowej 11/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

12) wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, chyba że zakres ubezpiecze-
nia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 12/OC wymienionej  
w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

13) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczo-
nego, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli do-
datkowej 13/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

14) w ruchomościach najemcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej wy-
najmującego, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 14/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniej-
szych owu,

15) wyrządzone przez produkt niebezpieczny, chyba że zakres ubezpie-
czenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 15/OC wymienionej 
w załączniku nr 2  do niniejszych owu,

16) wynikające z zatruć pokarmowych, chyba że zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 16/OC wymienionej w za-
łączniku nr 2 do niniejszych owu,

17) powstałe w związku z prowadzeniem szatni, chyba że zakres ubezpie-
czenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 17/OC wymienionej 
w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

18) w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba, że zakres ubezpieczenia 
rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 18/OC wymienionej w za-
łączniku nr 2 do niniejszych owu,

19) wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach i/lub w urzą-
dzeniach i instalacjach stanowiących część składową nieruchomości, 
chyba, że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodat-
kowej 19/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

20) wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafa-
rów lub walców, chyba, że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy 
klauzuli dodatkowej 20/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniej-
szych owu,

21) powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod 
dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku 
z prowadzeniem parkingu strzeżonego, chyba, że zakres ubezpiecze-
nia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 21/OC wymienionej  
w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

22) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wy-
konania, chyba, że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klau-
zuli dodatkowej 22/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych 
owu,

23) wyrządzone przez farmaceutę lub technika farmacji, chyba, że zakres 
ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 23/OC wy-
mienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu,

24) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń przez salony 
fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, kluby fitness, spa, siłownie, chyba,  
że zakres ubezpieczenia rozszerzono na mocy klauzuli dodatkowej 
24/OC wymienionej w załączniku nr 2 do niniejszych owu. 

2. Za opłatą dodatkowej składki oraz na odrębnie ustalonych warunkach, ry-
zyka dodatkowe wymienione w ust. 1, mogą zostać objęte ochroną ubez-
pieczeniową poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia wskazanych 
przez Ubezpieczającego ryzyk dodatkowych w formie klauzul zawartych 
w załączniku nr 2, które stanowią integralną część niniejszych owu.

suma gwarancyjna i warunki jej zmiany
§ 39

1. Maksymalna suma gwarancyjna dla zakresu ubezpieczenia określonego  
w § 34  owu wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe 
w okresie ubezpieczenia.
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jącego/Ubezpieczonego odszkodowania w granicach jego odpowiedzial-
ności cywilnej, nie więcej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej, 
podlimitu na jedno zdarzenie lub podlimitu na ryzyko dodatkowe.

5. Poza wypłatą należnego od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odszko-
dowania, Ubezpieczyciel pokrywa:
1) uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zmniejsze-

nie szkody lub zapobieżenie jej zwiększeniu,
2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubez-

pieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
3) uzasadnione koszty procesu z udziałem Ubezpieczającego/Ubez-

pieczonego, jako strony pozwanej, w procesie o naprawienie szkody 
objętej umową ubezpieczeniową, prowadzonego po uprzednim uzy-
skaniu zgody ze strony Ubezpieczyciela.

6. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 łącznie z wypłatą odszkodowania nie 
mogą przekroczyć ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.

7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nie są zaliczane w poczet sumy 
gwarancyjnej, z tym, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% 
sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich zdarzeń.

Zgłoszenie szkody. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości 
odszkodowania

§ 40
1. Ubezpieczyciel ustala wysokość należnego odszkodowania według zasad 

odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z uwzględ-
nieniem postanowień niniejszych owu oraz postanowień dodatkowych lub 
odmiennych, o ile strony wprowadziły je do umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku powstania szkody rzeczowej objętej odpowiedzialnością 
Ubezpieczyciela, należne odszkodowanie zostaje pomniejszone o franszy-
zę redukcyjną. 

3. O ile strony nie umówiły się inaczej, franszyza redukcyjna w każdej szko-
dzie wynosi 300 PLN.

4. Franszyzy redukcyjne określone w klauzulach, o których mowa w § 36  nie 
podlegają zniesieniu lub wykupieniu, o ile postanowienia tych klauzul nie 
mówią inaczej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41
1. Zawiadomienia i oświadczenia stron, w związku z umową ubezpiecze-

nia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za po-
kwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym. Jeżeli to zostało 
wcześniej uzgodnione między stronami zawiadomienia i oświadczenia  
w powyższym zakresie mogą być przekazywane drogą elektroniczną.

2. Strony są zobowiązane zawiadomić o każdej zmianie adresu lub siedzi-
by, odpowiednio w zależności od tego czy stroną jest osoba fizyczna czy 
prawna.

3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego.

4. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie ni-
niejszych owu jest prawo polskie.

§ 42
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą  

nr 46/2012 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia  
28.05.2012 r. i maja zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych 
od dnia 01.07.2012 r.

2. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej uchwały z dniem 
01.07.2012 r. straciły moc ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone 
uchwałą nr 47/2010 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z dnia  
z dnia 17.08.2010.r.

2. Dla ryzyk dodatkowych (klauzule zawarte w załączniku nr 2 do niniejszych 
owu), ustanawia się maksymalny podlimit sumy gwarancyjnej na wszyst-
kie zdarzenia w wysokości:
1) do 500 000 PLN – szkody w rzeczach należących do gości  hotelowych 

w związku z zarobkowym prowadzeniem hotelu lub innego podob-
nego zakładu (klauzula dodatkowa 1/OC),

2) do 500.000 PLN – szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem 
działalności agroturystycznej (klauzula dodatkowa 2/OC),

3) do 1.000.000 PLN – szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych (klauzula Indywidualna 3/OC)

4) do 200.000 PLN – szkody wyrządzone poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (klauzula dodatkowa 4/OC),

5) do 1.000.000 PLN – szkody w nieruchomościach, z których Ubezpie-
czający/Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, pod-
najmu, dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej umowy 
cywilnoprawnej (klauzula dodatkowa 5/OC),

6) do 200.000 PLN – szkody w ruchomościach, z których Ubezpieczają-
cy/Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej umowy cywilno-
prawnej (klauzula dodatkowa 6/OC),

7) do 300 000 PLN – szkody będące skutkiem wypadków przy pracy pra-
cowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (klauzula dodatkowa 
7/OC),

8) do 100 000 PLN – szkody wyrządzone w środkach transportu i kon-
tenerach należących do osób trzecich podczas prac ładunkowych 
(klauzula dodatkowa 8/OC),

9) do 100 000 PLN – szkody powstałe w związku z przeprowadzaniem 
jazd próbnych (klauzula dodatkowa 9/OC),

10) do 200 000 PLN – szkody powstałe w mieniu przyjętym w celu wyko-
nania usługi, obróbki, naprawy i innych czynności w ramach działal- 
ności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpie-
czonego (klauzula dodatkowa 10/OC),

11) do 200.000 PLN – szkody wyrządzone w środowisku przez jego skaże-
nie lub zanieczyszczenie (klauzula dodatkowa 11/OC),

12) do 100.000 PLN -  szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne     
(klauzula dodatkowa 12/OC )

13) do 1.000 000 PLN – szkody wyrządzone przez podwykonawców 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (klauzula dodatkowa 13/OC),

14) do 500.000 PLN – szkody w ruchomościach najemcy z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej wynajmującego (klauzula  dodatkowa 14/OC),

15) do 300 000 PLN – szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny 
(klauzula dodatkowa 15/OC),

16) do 100 000 PLN – szkody wynikające z zatruć pokarmowych (klauzula 
dodatkowa 16/OC),

17) do 50 000 PLN – szkody powstałe w związku z prowadzeniem szatni 
(klauzula dodatkowa 17/OC),

18) do 200.000 PLN – szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod 
dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (klauzula 
dodatkowa 18/OC),

19) do 200.000 PLN – szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach  
i urządzeniach i/lub w urządzeniach i instalacjach stanowiących część 
składową nieruchomości (klauzula dodatkowa 19/OC),

20) do 200.000 PLN – szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych, kafarów lub walców (klauzula dodatkowa 20/OC),

21) do 200.000 PLN – szkody powstałe u pojazdach mechanicznych znaj-
dujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego 
(klauzula dodatkowa 21/OC),

22) do 200.000 PLN – szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 
wynikłe z ich wadliwego wykonania (klauzula dodatkowa 22/OC),

23) do 300.000 PLN – szkody wyrządzone przez farmaceutę i technika far-
macji (klauzula dodatkowa 23/OC),

24) do 100.000 PLN- za szkody wynikające z ryzyka przeniesienia chorób 
zakaźnych i zakażeń (klauzula dodatkowa 24/OC).

3. Wypłata odszkodowania za szkodę z zakresu ryzyka dodatkowego powo-
duje pomniejszenie podlimitu sumy gwarancyjnej na ww. ryzyko dodat-
kowe i sumy gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłacenia należnego od Ubezpiecza-

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik nr 1 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus”

MINIMAlNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA I GOTÓWKI PRZED 
KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM lUB RABUNKIEM

Definicje
§1

Z zastrzeżeniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
plus” przez użyte w treści niniejszego załącznika określenia, należy rozumieć:
1) jednostka obliczeniowa (zwana dalej „j.o.”) – kwota odpowiadają-

ca 120-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni 
kwartał poprzedzający zawarcie umowy ubezpieczenia, według danych 
ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

2) konwojent – pracownik ochrony zewnętrznej wyposażony w broń palną;
3) pomieszczenie do przechowywania gotówki – przestrzeń wydzielona 

trwałymi ścianami o wzmocnionej konstrukcji, wyposażona w odpowied-
nie urządzenia techniczne, służąca do przechowywania gotówki, np.  (skar-
biec, pokój skarbcowy), chroniona alarmem, którego sygnał jest odbierany 
w jednostce policji lub ochronie zewnętrznej;

4) pracownik ochrony – osoba posiadająca licencję pracownika ochrony 
fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonu-
jąca zadania w ramach ochrony wewnętrznej lub zewnętrznej;

5) system alarmowy klasy sA3 – system alarmowy stanowiący zabezpie-
czenie urządzeń lub pomieszczeń do przechowywania gotówki, spełniają-
cy wymagania PN-93/E-08390 (PN-Polska Norma);

6) system sygnalizacji napadu – system znajdujący się w ciągłej gotowo-
ści do sygnalizowania zagrożenia poprzez tzw. „cichy alarm”, posiadający 
świadectwo cerytikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, uruchamiany 
za pomocą zainstalowanych urządzeń wraz z transmisją sygnału alarmo-
wego do policji lub ochrony zewnętrznej;

7) urządzenie do przechowywania gotówki – atestowane urządzenie 
przeznaczone do przechowywania gotówki (szafy stalowe, szafy pancer-
ne), chronione alarmem, którego sygnał jest odbierany w jednostce policji 
lub ochronie zewnętrznej.

Konstrukcja ścian, stropów, sufitów, podłóg i dachów
§2

1. Ściany, stropy, sufity, podłogi i dachy budynków i lokali, w których znaj-
duje się ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów 
odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie 
dostępnych narzędzi i nie posiadać otworów, które umożliwiają dostęp do 
ubezpieczonego mienia bez włamania.

2. Jeżeli lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, połączony jest  
z innym lokalem użytkowanym przez osobę trzecią drzwiami, oknem lub 
innym otworem, to otwory te powinny być:
1) zabezpieczone w sposób określony w § 3 i 4 niniejszego załącznika 

lub
2) zamurowane na grubość jednej cegły, tak aby ściana ta stanowiła 

jedną całość i przeszkodę, której sforsowanie nie będzie możliwe bez 
użycia narzędzi, czego dowodem będą ślady ich użycia.

3. Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub  
z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu lub z powłok z tworzyw 
sztucznych nie są uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone.

Zabezpieczenie okien i innych zewnętrznych otworów
§3

1. Okna i inne zewnętrzne otwory w budynku i lokalu, w którym znajduje 
się ubezpieczone mienie, powinny być w należytym stanie technicznym, 
właściwie osadzone i zamknięte.

2. Okna i inne otwory zewnętrzne w lokalach znajdujących się w piwnicach, 
suterenach i na parterach, a także w lokalach znajdujących się na wyższych 
kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok 
nich przybudówek, balkonów, tarasów, dachów i drabinek pożarowych 
muszą spełniać wymogi określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Okna i inne otwory zewnętrzne w budynkach i  lokalach, w których 
znajduje się ubezpieczone mienie, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, an-
tywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporno-

ści na przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3) lub okiennicami stalowymi 
w taki sposób, aby przedostanie się do wnętrza lokalu i budynku nie było 
możliwe bez użycia siły i narzędzi.

4. Antywłamaniowe rolety lub żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na 
przebicie i rozbicie, okiennice stalowe muszą posiadać świadectwo cer-
tyfikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzające wzmocnioną 
odporność na włamanie.

5. Kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice stalowe powin-
ny być prawidłowo osadzone (trwale zainstalowane do elementów kon-
strukcyjnych budynku)  i w przypadku kiedy są one ruchome dodatkowo 
zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę 
wielozastawkową.

6. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do lo-
kali, w których ustanowiono stały dozór dla danego lokalu lub zaopatrzo-
nych w czynne  i sprawne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe mające za 
zadanie sygnalizowanie włamania. 

7. W przypadku wymienionym w ust. 6 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel 
może nałożyć obowiązek oświetlenia lokalu w porze nocnej. 

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych
§4

1. Drzwi zewnętrzne w budynku i/lub lokalu, w którym znajduje się ubez-
pieczone mienie, winny być zamykane na co najmniej dwa zamki wie-
lozastawkowe (wielozapadkowe) lub na dwie kłódki wielozastawkowe 
(wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych skoblach; dopuszcza się 
zabezpieczenie pomieszczenia drzwiami wyposażonymi w jeden zamek  
o podwyższonej odporności na włamanie, który posiada stosowny atest wy-
dany zgodnie z obowiązującymi normami, przez uprawniona instytucję.

2. Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych, sposób osadzenia futryny i drzwi, 
okuć i zamków winny stanowić przeszkodę, której sforsowanie nie jest 
możliwe bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawio-
ne ślady włamania i wyważenia.

3. Drzwi oszklone, poza wymogami określonymi w ust.1,2 i4 powinny być na 
powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roleta-
mi lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, 
(co najmniej klasy P3) lub okiennicami stalowymi w taki sposób, aby prze-
dostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły i narzędzi. 

 Antywłamaniowe rolety lub żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na 
przebicie i rozbicie, okiennice stalowe muszą posiadać świadectwo certyfi-
kacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicznej 
Ochrony Mienia, potwierdzające wzmocnioną odporność na włamanie.

4. Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można 
otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie.

5. Przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unierucho-
mione za pomocą zasuwy u góry i u dołu od ich wewnętrznej strony lub 
wewnątrz drzwi.

6. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do lo-
kali, w których ustanowiono stały dozór dla danego lokalu albo w lokalach 
zaopatrzonych w czynne i sprawne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe 
mające za zadanie sygnalizowanie włamania lub napadu.

7. W przypadku wymienionym w ust. 6 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel 
może nałożyć obowiązek oświetlenia lokalu w porze nocnej.

Zabezpieczenie kluczy
§5

1. Klucze oryginalne i zapasowe do drzwi budynku i lokalu, w którym znaj-
duje się ubezpieczone mienie, do schowka do przechowywania gotówki 
oraz do pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie ni-
niejszych owu 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) Ubez-
pieczający/Ubezpieczony po powzięciu o tym wiadomości jest obowiąza-
ny niezwłocznie zmienić zamki, na swój koszt pod rygorem utraty prawa 
do odszkodowania.

Zabezpieczenie pojazdów mechanicznych  
stanowiących środki obrotowe

§6
1. W przypadku ubezpieczenia pojazdów mechanicznych stanowiących 

środki obrotowe za należyte zabezpieczenie uważa się również pozo-
stawienie ich na parkingu pod stałym dozorem, ogrodzonym stałym 
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parkanem, siatką drucianą lub płotem, posiadającym bramę wjazdową  
i wyjazdową, zamkniętą na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub 
kłódkę wielozastawkową, oświetlonym w porze nocnej.

2. Pojazdy powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokona-
nie zaboru pojazdu bez włamania. Kluczyki nie mogą być pozostawione 
wewnątrz pojazdów, w tym w stacyjkach zapłonowych. Posiadane syste-
my zabezpieczające powinny być sprawne i uruchomione, a drzwi – za-
mknięte na zamki fabryczne.

3. Wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiają-
cy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną.

Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów
§7

1. Zamki, kłódki i uchwyty zastosowane do zamknięcia ubezpieczonego 
mienia powinny odpowiadać następującym wymogom:
1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz ma w ło-

patce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu,
2) kłódki służące zabezpieczeniu krat, drzwi, żaluzji, rolet lub okiennic 

powinny być kłódkami wielozastawkowymi, spełniającymi wymogi 
opisane w pkt. 1 niniejszego ustępu, a ich obudowa powinna być cał-
kowicie zamknięta. W szczególności wymogi te spełniają kłódki bez-
kabłąkowe. W odniesieniu do kłódek kabłąkowych, otwór w kabłąku 
musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, 
aby nie było możliwości wsunięcia narzędzia między kabłąk a osłonę.

2. Uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika 
przymocowanego na stałe, w sposób uniemożliwiający jego oberwanie, 
ukręcenie lub obcięcie. Grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia 
kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki. W przypad-
ku powstawania na kabłąku wolnego miejsca należy je wypełniać tulejką 
dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą.

3. Zamki szyfrowe – mechaniczne i elektroniczne nie mogą stanowić pod-
stawowego zabezpieczenia drzwi wejściowych do budynku lub lokalu,  
w którym znajduje się ubezpieczone mienie.

§8
Jeżeli okiennice, kraty, sztaby, skoble oraz inne okucia zewnętrzne otworów 
drzwiowych i okiennych nie są wbudowane w ściany, muszą być przytwier-
dzone do ściany śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób 
od wewnątrz.

Przechowywanie gotówki
§9

1. Gotówka powinna znajdować się w należycie zabezpieczonym (zgodnie 
z §1-8) lokalu, a ponadto powinna być przechowywana w urządzeniach 
lub pomieszczeniach służących do przechowywania gotówki, spełniają-
cych warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, 
jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywa-
nych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organi-
zacyjne (Dz.U. z 1998 r. Nr 129 poz. 858 z późn. zm.). Maksymalne kwoty 
gotówki, jakie mogą być przechowane w danym rodzaju urządzenia lub 
pomieszczenia, określono w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Odpowiedzialność za szkody w gotówce powstałe wskutek kradzieży  
z włamaniem lub rabunku ograniczona jest w ramach sumy ubezpiecze-
nia i limitów określonych w polisie do kwot podanych w poniższej tabeli: 

Klasa

GRANICE ODPOWIEDZIAlNOŚCI

Pomieszczenia i urządzenia 
chronione systemem 

alarmowym klasy niższej  
od sA3

Pomieszczenia i urządzenia 
chronione systemem 

alarmowym klasy co najmniej 
sA3

pomieszczenia urządzenia pomieszczenia urządzenia

I - Do 0,3 j.o. - Do 0,5 j.o.

II - Do 0,5 j.o. - Do 1,5 j.o.

III - Do 1 j.o. - Do 3 j.o.

IV - Do 4 j.o. - Do 5 j.o.

3. Urządzenia do przechowywania gotówki powinny być trwale przymoco-
wane do podłoża lub ściany pomieszczenia, w którym się znajdują.

4. Podstawę do określenia klasy urządzeń, pomieszczeń oraz systemów 
alarmowych zabezpieczających gotówkę stanowią świadectwa badań 
jakościowych lub kwalifikacyjnych, certyfikaty lub inne dokumenty bądź 
tabliczki znamionowe wydane przez upoważnioną jednostkę i potwier-
dzające ich zgodność z obowiązującymi normami.

5. W przypadku braku możliwości określenia dla urządzenia do przecho-
wywania gotówki klasy odporności na włamanie, z wyłączeniem kaset 
stalowych i kas fiskalnych, granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
odpowiada kwocie 0,3 j.o.

6. Granica odpowiedzialności za gotówkę przechowywaną w kasetach stalo-
wych i kasach fiskalnych wynosi 3.000 PLN.

7. Gotówka może znajdować się poza urządzeniami i pomieszczeniami 
wymienionymi w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w ust. 6 ni-
niejszego paragrafu tylko w przypadku wykonywanych przez Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego czynności liczenia lub transportu wewnątrz lokalu,  
w którym znajduje się ubezpieczone mienie. Granica odpowiedzialności 
w takim przypadku wynosi 1 j.o. Ubezpieczający/Ubezpieczony musi za-
pewnić środki ostrożności zgodne z odpowiednimi zapisami § 10, które 
stosują się w tym przypadku zarówno do transportu wewnątrz lokalu jak  
i do czynności liczenia.

8. Po uprzedniej indywidualnej ocenie ryzyka Ubezpieczyciel może wyrazić 
zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia gotówki:
1) niechronionej systemem alarmowym, jednakże z granicą odpowie-

dzialności odpowiadającą kwocie nie większej niż 0,3 j.o.,
2) przechowywanej w urządzeniach nieprzymocowanych do pod-

łoża lub ściany pomieszczenia, jednocześnie wyznaczając granicę 
odpowiedzialności.

Transport gotówki
§10

1. Odpowiedzialność za szkody w gotówce powstałe w wyniku rabunku 
podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) ograniczona jest  
w ramach sumy ubezpieczenia lub limitów określonych w polisie – naj-
wyżej do:
1) 0,1 j.o. – jeżeli transport chroniony jest wyłącznie przez osobę 

transportującą,
2) 0,3 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez jedną nie uzbrojoną oso-

bę, niezależnie od osoby transportującej,
3) 1 j.o. – jeżeli transport chroniony jest przez co najmniej jednego pra-

cownika ochrony, niezależnie od osoby transportującej, który może 
być nie uzbrojony.

2. Transport gotówki w kwocie do 1 j.o. może być wykonywany pie-
szo jednakże z użyciem odpowiednich zabezpieczeń technicznych  
i chroniony przez pracowników ochrony w ilości osób dostosowanej do 
wartości chronionego mienia i tylko wtedy, gdy użycie samochodu nie jest 
uzasadnione ze względu na małą odległość dzielącą jednostkę, w której 
gotówka jest pobierana od jednostki, do której jest transportowana. 

 Przez zabezpieczenia techniczne rozumie się pojemniki wyposażone  
w mechaniczne, elektroniczne lub elektryczne urządzenia przeciw-
rabunkowe, takie jak: pojemnik przymocowany do ręki lub pojemnik  
z paralizatorem elektrycznym i sygnalizatorem akustycznym lub pojemnik  
z automatycznym uruchamianiem systemu znakowania gotówki.

 Transporty piesze należy wykonywać drogą najkrótszą z wyłączeniem 
środków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadzących przez miejsca od-
osobnione i uznawane za niebezpieczne (parki, skwery, podwórka).

3. Informacje związane z transportem powinny mieć charakter poufny.
4. Czas transportu i w miarę możliwości trasy przejazdu powinny być stale 

zmieniane.
5. Kierowca samochodu nie może jednocześnie pełnić funkcji konwojenta.
6. Konwojent nie może przenosić gotówki.
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Załącznik nr 2 
do Ogólnych Warunków ubezpieczenia „EURO 10 PLUS”

KLAUZULE DODATKOWE DO OC  
(ROZSZERZAJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA OC)

(1/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU ZAROBKOWEGO PROWADZENIA 
HOTElU lUB INNEGO PODOBNEGO ZAKŁADU,  

ZA sZKODY W RZECZACH NAlEŻĄCYCH DO GOŚCI HOTElOWYCH

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody w rzeczach wniesionych przez gościa hotelowego, 
korzystającego z usług hotelu lub podobnego zakładu.

2. Ilekroć w niniejszej klauzuli mowa jest o: 
1) Ubezpieczającym/Ubezpieczonym – należy przez to rozumieć pod-

miot prowadzący zarobkowo hotel lub podobny zakład, motel, zajazd, 
schronisko turystyczne lub młodzieżowe, dom wczasowy, wycieczko-
wy lub wypoczynkowy, zakład kąpielowy,

2) gościu hotelowym – należy przez to rozumieć osobę korzystającą  
z usług hotelu lub podobnego zakładu przyjętą przez Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego na nocleg,

3) rzeczach wniesionych przez gościa hotelowego – należy przez to 
rozumieć bagaż podróżny oraz rzeczy osobistego użytku powierzo-
ne Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu do depozytu lub osobie u 
niego zatrudnionej albo umieszczony w miejscu przez nich wska-
zanym lub na ten cel przeznaczonym; pojazdów mechanicznych  
i rzeczy w nich pozostawionych oraz zwierząt nie uważa się za rzeczy 
wniesione.

3.  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszko-
dzenie rzeczy należących do gości hotelowych pod warunkiem, że:
1)  Ubezpieczający/Ubezpieczony złożył przedmioty oddane do depo-

zytu w zamkniętym schowku tj. w skarbcu, szafie pancernej, szafie 
stalowej lub kasecie metalowej przytwierdzonej do stałego elementu 
oraz prowadzić ewidencję przedmiotów przyjmowanych na przecho-
wanie, zawierającą co najmniej następujące dane:
a)  dokładne określenie i opis przedmiotu z podaniem jego wartości,
b) datę oddania przedmiotu do przechowania z podpisem przyjmu-

jącego i oddającego,
c)    datę odebrania przedmiotu z podpisem odbierającego.

2) rzeczy wniesione przez gościa hotelowego inne niż złożone w depo-
zycie znajdowały się w pokoju hotelowym zabezpieczonym w nastę-
pujący sposób:
a)   drzwi zewnętrzne prowadzące do pokoju były zamknięte co naj-

mniej na jeden zamek wielozapadkowy lub zamek elektroniczny,  
a klucz (karta magnetyczna)  był w wyłącznym posiadaniu gościa 
hotelowego zajmującego ten pokój lub osoby uprawnionej do 
przechowywania klucza, 

b)   drzwi i okna znajdowały się w należytym stanie technicznym i były 
tak umocowane i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie 
wymagało użycia siły lub narzędzi (kradzież zwykła nie jest objęta 
ochroną ubezpieczeniową),

c)  w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydosta-
nie przedmiotów bez włamania do pomieszczenia, w którym były 
przechowywane.

4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa w ust. 1, Ubezpiecza-
jący/Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt jedno-
stce Policji oraz powiadomić Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni od zajścia kradzieży.

5. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia:
1) rzeczy wniesionych przez konsumentów do punktów usługowych 

znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, chyba że przedmioty te 
zostały oddane do szatni strzeżonej, a ryzyko prowadzenia szatni zo-
stało objęte zakresem ubezpieczenia poprzez rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o klauzulę (17/OC),

2) gotówki, wartości pieniężnych, kart płatniczych i kredytowych, akt, 
rękopisów, dokumentów, biżuterii, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, an-
tyków oraz przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym  
i unikatowym  – jeżeli nie zostały złożone do depozytu,

3) rowerów wstawionych przez gości hotelowych do garażu hote-
lowego lub przechowywanych na parkingu prowadzonym przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

4) futer naturalnych, sprzętu elektronicznego lub optycznego.
6. Ponadto, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:

1) z tytułu zawartych umów o przechowanie pojazdów mechanicznych, 
2) wskutek wydania rzeczy złożonych do depozytu osobie nieuprawnio-

nej do odbioru,
3) wskutek zaginięcie rzeczy (kradzież zwykła).

7. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpie-
czeniowe  określone w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia się sublimit 
na jedno zdarzenie w wysokości:
1) 5.000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym, 
2) 10.000 PLN – dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym,

8. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(2/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY POWsTAŁE W ZWIĄZKU  
Z PROWADZENIEM DZIAŁAlNOŚCI AGROTURYsTYCZNEJ 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, w związku ze świadczeniem 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego usług hotelarskich w zakresie 
agroturystyki.

2. Przez pojęcia użyte w treści niniejszej klauzuli należy rozumieć:
1) Ubezpieczający/Ubezpieczony – podmiot świadczący usługi hotelar-

skie w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego,
2) usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie 

domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na usta-
wienie namiotów  (z wykluczeniem przyczep samochodowych) oraz 
świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,

3) gość hotelowy – osoba przyjęta przez Ubezpieczającego/Ubezpie-
czonego na nocleg,

4) rzeczy wniesione przez gościa hotelowego – należy przez to rozumieć 
bagaż podróżny powierzony Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, 
osobie u niego zatrudnionej lub pozostającej z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym albo umieszczony w miejscu przez nich 
wskazanym lub na ten cel przeznaczonym,

5) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta przeznaczone do hodowli, cho-
wu lub użytku w szczególności: bydło,  trzoda chlewna, kozy, owce, 
króliki i drób, znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego za szkody wynikające ze zdarzeń zaistniałych 
w okresie ubezpieczenia polegających na:
1) utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy stanowiących bagaż po-

dróżny, wniesionych do pokoi przez gości hotelowych,
2) powstaniu szkody osobowej, doznanej przez gościa hotelowego lub 

osobę odwiedzającą go na terenie ubezpieczonego gospodarstwa, 
szkody spowodowane przez:
a) drzewostan i roślinność znajdujące się na terenie gospodarstwa 

rolnego,
b) urządzenia rekreacyjne (place zabaw) przeznaczone do wyłączne-

go użytkowania gości hotelowych,
c) zwierzęta gospodarskie, konie (z wyłączeniem szkód wyrządzonych 

w trakcie nauki jazdy, hipoterapii przeprowadzanych przez osoby 
nie posiadające wymaganych prawem kwalifikacji), psy oraz koty.

4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszko-
dzenie rzeczy należących do gości hotelowych pod warunkiem, że rzeczy 
znajdowały się w pokoju hotelowym zabezpieczonym w odpowiedni spo-
sób, a w szczególności:
1) drzwi zewnętrzne prowadzące do pokoju były zamknięte co najmniej 

na jeden zamek wielozapadkowy, a klucz był w wyłącznym posiada-
niu gościa hotelowego zajmującego ten pokój lub osoby uprawnio-
nej do przechowywania klucza,



21

2) drzwi i okna znajdowały się w należytym stanie technicznym i były 
tak umocowane i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie wyma-
gało użycia siły lub narzędzi (kradzież zwykła nie jest objęta ochroną 
ubezpieczeniową),

3) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie 
przedmiotów bez włamania do pomieszczenia, w którym były one 
przechowywane.

5. W przypadku kradzieży przedmiotów, o których mowa w ust. 4, Ubezpie-
czający/Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt jed-
nostce Policji oraz powiadomić Ubezpieczyciela w terminie 3 dni.

6. Niedopełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków, o 
których mowa w ust. 4 i 5 skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela.

7. Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody powstałe wskutek utraty, znisz-
czenia lub uszkodzenia:
1) gotówki, wartości pieniężnych, kart płatniczych i kredytowych, akt, 

rękopisów, dokumentów, biżuterii, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki,  
antyków oraz przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym 
i unikatowym  – jeżeli nie zostały złożone do depozytu,

2) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób nie będących gośćmi 
hotelowymi,

3) pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych, a także 
rowerów wstawionych przez gości hotelowych do garażu hote-
lowego lub przechowywanych na parkingu prowadzonym przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

4) wyrządzone przez psy uznawane za agresywne zgodnie z rozpo-
rządzeniem MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne.

8. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(3/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWAlNO-MONTAŻOWYCH

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami  niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na  wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skut-
kujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem robót 
budowlano – montażowych określonych szczegółowo w ust. 2 i umowie 
ubezpieczenia.

2. Na użytek niniejszej klauzuli, pod pojęciem „robót budowlano montażo-
wych” rozumie się wykonywanie (montaż) obiektu budowlanego w okre-
ślonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę, oraz 
prace wykończeniowe lub remontowe obiektu budowlanego, przy czym 
za obiekty budowlane uważa się:
1) budowle, budynki mieszkalne,
2) budynki biurowe, hotele, restauracje, domy towarowe, szkoły, domy 

akademickie, przedszkola, szpitale, sanatoria, garaże naziemne, centra 
handlowe i supermarkety,

3) obszary otwarte z nawierzchnią drogową tj. place, parkingi i korty,
4) hangary o rozpiętości do 25m.   

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach ustawo-
wej odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpo-
wiedzialność cywilna deliktowa).

4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy 
osobami objętymi ubezpieczeniem.

5. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, 

kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania robót objętych zakre-
sem ubezpieczenia,

2) powstałe wskutek prowadzenia robót bez pozwolenia na budowę lub 
innych wymaganych zezwoleń, zgodnie z postanowieniami ustawy 
Prawo budowlane,

3) wynikające z nie zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia 
wymaganego przez ustawę Prawo budowlane wykonywanych prac 
budowlanych,

4) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno-budowlanych, prawa budowlanego, przepisów BHP, 
przepisów przeciwpożarowych, zasad wiedzy technicznej oraz wyko-
nywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczną, w tym doku-
mentacją techniczno-ruchową,

5) spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wy-
korzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za 
których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubez-
pieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu  
i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi 
techniczne lub technologiczne,

6) związane z użyciem wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub nie dopusz-
czonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, 

7) wyrządzone na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
czynności zawodowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej archi-
tektów i projektantów,

8) z tytułu szkód w przewodach, kablach, rurach podziemnych lub in-
nych obiektach podziemnych, oraz związanych z tym, jakichkolwiek 
strat następczych w mieniu, chyba że umówiono się inaczej, rozsze-
rzając zakres ubezpieczenia o klauzulę (19/OC)

9) wyrządzone przez wibracje, bądź usunięcie lub osłabienie elementów 
nośnych, 

10) wynikające z nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu awarii,
11) związane z utratą, zniszczeniem lub zaginięciem dokumentacji budo-

wy lub dokumentacji powykonawczej powierzonej Ubezpieczające-
mu/Ubezpieczonemu w związku z wykonywanymi robotami.

6. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5%  warto-
ści odszkodowania nie mniej niż 200 PLN.

(4/OC) ROZsZERZENIE ZAKREsU TERYTORIAlNEGO

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na terytoriach: 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz ich posiadłości, a 
także Australii i Meksyku.

3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości 
odszkodowania, jednak  nie mniej niż 500 PLN.

(5/OC) UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody rzeczowej w nieruchomości/ach, stanowiącej/ych 
własność Poszkodowanego, użytkowanej/ych przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu nierucho-
mości lub jej części składowych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do nieruchomości, 
z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy 
najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej umowy cy-
wilnoprawnej, wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodar-
czej zgłoszonej do ubezpieczenia.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) w gruntach oraz w mieniu stanowiącym przynależności budynku/

budowli, 
2) wynikające z normalnego zużycia w czasie trwania umowy,
3) powstałe w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego/Ubez-

pieczonego nieruchomości w całości lub części,
4) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów 
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lub konserwacji, do których był zobowiązany w myśl obowiązujących 
przepisów lub podpisanej umowy,

5) wynikające ze zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynio-
nych wbrew ich przeznaczeniu lub postanowieniom umownym,

6) powstałe w nieruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpiecza-
jącego/Ubezpieczonego w innym celu lub inny sposób niż to określo-
no w umowie,

7) w budynkach i pomieszczeniach wykorzystywanych przez pracowni-
ków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako mieszkania służbowe,

8) w instalacjach, urządzeniach, maszynach, kotłach, urządzeniach do 
ogrzewania pomieszczeń oraz wody,

9) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych, chy-
ba że stanowią część składową nieruchomości,

10) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, 
11) powstałe w związku z niezapłaceniem czynszu.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN, 
chyba, że Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki wykupił franszyzę 
redukcyjną.

(6/OC) UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY RUCHOMOŚCI

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skut-
kujące powstaniem szkody rzeczowej w ruchomości/ach, stanowiącej/
ych własność Poszkodowanego, użytkowanych przez Ubezpieczające-
go/Ubezpieczonego, polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy 
ruchomych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do rzeczy rucho-
mych, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie 
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej 
umowy cywilnoprawnej. 

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciel wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej 

wynikiem jej uszkodzenia lub zniszczenia,
2) spowodowane normalnym zużyciem rzeczy,
3) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów 
lub konserwacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyj-
nych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do których był 
zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub podpisanej 
umowy, 

4) powstałe w ruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpieczają-
cego/Ubezpieczonego w innym celu lub inny sposób niż to określo-
no w umowie,

5) w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
rzeczy w całości lub części,

6) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w 
nim pozostawionych,

7) w wyrobach ze szkła i ceramiki,
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-

dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN, 
chyba, że Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki wykupił franszyzę 
redukcyjną. 

(7/OC) UBEZPIECZENIE OC PRACODAWCY ZA WYPADKI PRZY PRACY  
(OC PRACODAWCY)

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia skutkujące 
powstaniem szkody osobowej, poniesionej przez pracownika Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego, będącej następstwem wypadku przy pracy  
w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych.

2. W przypadku szkód osobowych, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie 

pomniejszone o wysokość świadczenia wypłaconego pracownikowi na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. 

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek chorób zawodowych, udarów oraz zawałów,
2) powstałe wskutek kontaktu pracownika z azbestem, materiałami  

promieniotwórczymi, metalami ciężkimi i substancjami ropopochod-
nymi.

(8/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY W ŚRODKACH TRANsPORTU  
I KONTENERACH NAlEŻĄCYCH DO OsÓB TRZECICH  

WYRZĄDZONE PODCZAs PRAC ŁADUNKOWYCH  
(OC ZA sZKODY W ŚRODKACH TRANsPORTU)

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody rzeczowej w środkach transportu (z wyłączeniem 
samolotów lub statków) lub kontenerach, podczas jakichkolwiek prac 
ładunkowych (załadunek lub rozładunek), wykonywanych przez Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego, w zakresie działalności zgłoszonej do 
ubezpieczenia.

2. W odniesieniu do kontenerów Ubezpieczyciel ponosi również odpowie-
dzialność za szkody powstałe w trakcie załadunku lub wyładunku na i/lub 
ze środka transportu (z wyłączeniem załadunku i wyładunku na/z samolo-
tu lub statku) lub kontenera.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe w ładowanych i wyładowywanych towarach,
2) wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień lub przeszkole-

nia do wykonywania prac ładunkowych, o ile takie były wymagane,
3) powstałe w środkach transportu stanowiących własność 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-

dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200PLN .

(9/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PRZEPROWADZANIA  
JAZD PRÓBNYCH

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody rzeczowej, w wyniku przeprowadzania przez Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego jazd próbnych.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas 
jazd próbnych w odległości do 10 km od miejsca ubezpieczenia wskaza-
nego w polisie.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osobę, 

za którą ponosi on odpowiedzialność, nie posiadającą uprawnień do 
prowadzenia pojazdów,

2) polegające na kradzieży lub rabunku pojazdu mechanicznego.
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-

dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(10/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY POWsTAŁE W MIENIU 
PRZYJĘTYM W CElU WYKONANIA UsŁUGI, OBRÓBKI, NAPRAWY  

I INNYCH CZYNNOŚCI W RAMACH DZIAŁAlNOŚCI GOsPODARCZEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia (w czasie: 
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od chwili przyjęcia mienia do chwili jego wydania przez Ubezpieczające-
go/Ubezpieczonego) skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w mieniu 
przekazanym Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu w celu wykonania 
usługi, przy użyciu tego mienia lub na tym mieniu, jeżeli stanowi ono 
przedmiot naprawy, obróbki, czyszczenia, serwisu lub innych podobnych 
usług, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgło-
szonej do ubezpieczenia.

2. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody powstałe:
1) w mieniu, z którego Ubezpieczający/Ubezpieczony korzystał na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej 
umowy cywilnoprawnej, chyba że umówiono się inaczej, rozszerzając 
zakres ubezpieczenia o klauzulę (5/OC) lub (6/OC),

2) w związku z utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub 
uszkodzenia,

3) wskutek kradzieży pojazdu mechanicznego, jego wyposażenia albo 
rzeczy w nich pozostawionych,

4) w trakcie wyładunku i załadunku,
5) w wartościach pieniężnych i dokumentach,
6) wskutek wydania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mienia 

osobie nieuprawnionej,
7) wskutek działania sił przyrody,
8) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczo-

nego, chyba że umówiono się inaczej, rozszerzając zakres ubezpiecze-
nia o klauzulę (13/OC),

9) w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba że umówiono 
się inaczej, rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę nr (9/OC).

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez 
Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone 
korzyści jakie Poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(11/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY ŚRODOWIsKOWE

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skut-
kujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej w wyniku nagłego  
i nieprzewidzianego wyładowania, rozproszenia, ulatniania się, rozrzuca-
nia lub innego wyzwalania (np. rozlania się, przeciekania, rozpraszania lub 
wypływu): dymu, wyziewów, sadzy, oparów, kwasów, zasad, toksycznych 
chemikaliów i odpadów, cieczy lub gazów, odpadów przemysłowych i in-
nych substancji, uszkadzających lub zanieczyszczających glebę, atmosferę, 
ciąg wodny, część powierzchni wody, pod warunkiem, że Ubezpieczający/
Ubezpieczony jest zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych 
organów do usunięcia zanieczyszczeń.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnio-
ne łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) wypadek ubezpieczeniowy wywołujący powstanie szkody jest 

nagły, przypadkowy, nie zamierzony i nie przewidziany przez Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego zachowującego należytą staranność  
w prowadzeniu działalności gospodarczej,

2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
3) wypadek ubezpieczeniowy został potwierdzony protokołem służb 

ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji,
4) szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechania Ubezpie-

czającego/Ubezpieczonego, w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej,

5) wypadek ubezpieczeniowy powodujący szkodę zaistniał w okre-
sie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała  
i ujawniła się nie później niż w ciągu 72 godzin od początku 
zdarzenia.

3. Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto:
1) koszty przywrócenia środowiska do stanu istniejącego przed szkodą,
2) koszty oczyszczenia gleby lub wody z substancji zanieczyszczających,
3) szkody powstałe w wyniku kumulacji następstw wielu pojedynczych 

zdarzeń,

4) szkody wynikające z posiadania i użytkowania urządzeń, obiektów  
i instalacji przeznaczonych do finalnego składowania odpadów,

5) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środo-
wiska i substancji szkodliwych dla środowiska,

6) koszty usuwania substancji szkodliwych dla środowiska z nierucho-
mości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny spo-
sób znajduje się w pieczy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

7) szkody powstałe w wyniku: świadomego niestosowania przez Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego ustaw, zarządzeń lub urzędowych 
regulacji, których celem jest ochrona środowiska, nieprzestrzegania 
dyrektyw i instrukcji dla użytkowników załączonych przez producenta 
w zakresie ich stosowania; nieprzestrzegania regularnych kontroli, ba-
dań lub konserwacji urządzeń lub świadomego nie przeprowadzania 
koniecznych napraw.

4. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) stosować się ściśle do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisów o ochronie środowiska w sprawie produkowania, 
przetwarzania, zliczania, zabezpieczenia, przechowywania i usuwania 
substancji szkodliwych dla środowiska,

2) z należytą starannoscią użytkować i konserwować urządzenia zabez-
pieczające i alarmowe oraz urządzenia używane przy czynnościach 
wymienionych w pkt 1), 

3) stosować się do zaleceń wydanych przez służby ochrony środowiska  
i inne organy administracyjne,

4) powiadomić Ubezpieczyciela ,bez zbędnej zwłoki, o zaistniałej szko-
dzie lub sytuacji mogącej spowodować powstanie szkody.

5. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie dopełni obowiązków wymienio-
nych w ust. 4, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za za-
istniałą szkodę w takiej części, w jakiej to zaniedbanie miało wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody.

6. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości 
odszkodowania, jednak nie mniej niż 1.000 PLN.

(12/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY WYRZĄDZONE  
PRZEZ POJAZDY WOlNOBIEŻNE

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej w związku z posiadaniem  
i użytkowaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pojazdów 
nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.

2. Wykaz ubezpieczonych pojazdów stanowi załącznik do polisy. 
3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-

ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe, gdy kierujący nie miał uprawnień do kierowania pojazdem 

lub powstałe w wyniku samowolnego wzięcia pojazdu w użytkowanie,
2) powstałe w przewożonych ładunkach lub towarach.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości 
odszkodowania, nie jednak mniej niż  200 PLN.

(13/OC) UBEZPIECZENIE OC PODWYKONAWCÓW 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność za 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, 
skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej Po-
szkodowanemu przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczo-
nego, pod warunkiem, że powierzenie wykonania pracy, usługi lub innych 
czynności zostało dokonane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
w zakresie działalności gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia i na 
podstawie prawa cywilnego ponosi on odpowiedzialność za skutki ich 
działań.
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2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzo-
ne Poszkodowanemu czynem niedozwolonym przez podwykonawców 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy wykonywaniu prac, usług lub 
innych czynności na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela wyłączone są ponadto szkody stanowiące podstawę roszczeń 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wobec podwykonawców oraz pod-
wykonawców wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5 % wartości 
odszkodowania, jednak nie mniej niż 200 PLN, chyba, że Ubezpieczający za 
opłatą dodatkowej składki wykupił franszyzę redukcyjną. 

(14/OC) UBEZPIECZENIE OC WYNAJMUJĄCEGO 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody rzeczowej, 
rozumianej jako zniszczenie lub uszkodzenie ruchomości stanowiących 
własność Najemcy.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w granicach ustawowej odpo-
wiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będącego 
Wynajmującym. Umowa najmu powinna być zawarta w formie pisemnej.

3. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody: 
1) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego generalnych lub bieżących na-
praw, przeglądów lub konserwacji: instalacji i urządzeń wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, 
do których był on zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów 
lub podpisanej umowy,

2) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, 
3) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej 

wynikiem uszkodzenia lub zniszczenia,
4) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach  

w nich pozostawionych,
5) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

 4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(15/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA PRODUKT NIEBEZPIECZNY 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność za 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej Poszkodowane-
mu przez produkt niebezpieczny, wprowadzony przez przedsiębiorcę lub 
sprzedawcę do obrotu w okresie ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczo-
nej działalności, w związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją 
produktu.  

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe 
wyrządzone przez produkt niebezpieczny wyłącznie, gdy rzecz znisz-
czona lub uszkodzona należy do rzeczy przeznaczonych do osobistego 
użytku Poszkodowanego i w taki przede wszystkim sposób korzystał z niej 
Poszkodowany.

3. Przez użyte w treści niniejszej klauzuli definicje należy rozumieć:
1) produkt – dostarczona lub udostępniona przez przedsiębiorcę, za-

równo odpłatnie jak i nieodpłatnie, rzecz ruchoma przeznaczona do 
użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, 
że może być używana przez konsumentów, nawet jeśli nie była dla 
nich przeznaczona. Produktem jest zarówno rzecz nowa, jak i używa-
na lub naprawiana, bądź regenerowana; 

  za produkt nie uważa się: 
a) rzeczy używanych, wprowadzonych do obrotu jako antyki,
b) rzeczy wymagających naprawy lub remontu przed użyciem, jeże-

li dostarczający powiadomił konsumenta o właściwościach tych 
rzeczy;

2) produkt niebezpieczny – produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, 

jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu i 
okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób 
zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje 
o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie za-
pewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono 
do obrotu podobny produkt ulepszony.

4. Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie oraz z tytu-

łu szkód wynikających z manipulacji w materiale genetycznym ludzi, 
zwierząt lub roślin,

2) wyrządzone przez produkt zawierający krew, osocze lub substancje 
krwiopochodne, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia kodu gene-
tycznego, szkody spowodowane przez wirusa HIV,

3) powodujące roszczenia wzajemne pomiędzy producentami,
4) powstałe wskutek połączenia lub zmieszania produktu z inną rzeczą,
5) których przyczyną była jawna wada produktu, na co producent wyraź-

nie zwrócił uwagę i w związku z czym cena produktu została obniżona,
6) wynikłe  z braku, wadliwości lub nieprecyzyjności etykiet albo  instruk-

cji użytkowania, stosowania lub składowania produktu, 
7) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu dopusz-

czającego go do obrotu, jeśli taki był wymagany albo przez produkt 
wprowadzony do obrotu z naruszeniem przepisów prawa a zwłasz-
cza: szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produk-
tów, norm zharmonizowanych w rozumieniu przepisów o systemie 
oceny zgodności, przepisów norm polskich, przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktu z zakresu kontroli technicznej, sanitarnej 
lub ochrony środowiska, 

8) spowodowane odstępstwem od norm dopuszczających gotowy pro-
dukt do użytkowania,

9) powstałe wskutek użycia produktu, dla którego ustalony okres użyt-
kowania już upłynął albo szkód powstałych w wyniku nieprawidłowe-
go korzystania lub obchodzenia się z produktem,

10) wyrządzone przez produkt w trakcie procesu jego produkcji, testowa-
nia oraz przez produkty nieskończone,

11) będące utraconymi korzyściami,  
12) wyrządzone przez leki, surowce farmaceutyczne, środki antykoncep-

cyjne lub kosmetyki,
13) wyrządzone przez produkt zawierający silikon wykorzystywany do ce-

lów medycznych lub w prowadzeniu jakichkolwiek eksperymentów  
z jego użyciem.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w:
1) naturalnych płodach rolnych, leśnych lub pszczelarskich,
2) roślinach,
3) rybach i mięsie zwierząt wprowadzonym do obrotu towarowego  

w stanie nieprzetworzonym.
6. Za produkt nie uważa się wykonanych przez Ubezpieczającego/Ubezpie-

czonego usług.
7. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-

dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości wynosi 5% 
wartości odszkodowania, jednak  nie mniej niż 200 PLN.

(16/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY OSOBOWE WYNIKAJĄCE  
Z ZATRUĆ POKARMOWYCH 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność za 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące 
powstaniem szkody osobowej w związku z prowadzeniem przez Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego punktu gastronomiczego, będące wynikiem 
zatrucia pokarmowego.

2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody określone w ust. 1, pod warun-
kiem że Ubezpieczający/Ubezpieczony w zakresie statutowej działalności 
uprawniony jest do prowadzenia punktu gastronomicznego.

3. Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych ze-

zwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania 
obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wy-
rządzona szkoda,
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2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących  
w zakładzie pracy,

3) polegające na przeniesieniu chorób, w tym chorób zakaźnych, przez 
pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

4. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia, określo-
nego w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia się sublimit na jednego 
Poszkodowanego w wysokości 10.000 PLN.

(17/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY Z TYTUŁU  
PROWADZENIA sZATNI 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność za 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkują-
ce powstaniem szkody rzeczowej powstałej w związku z prowadzeniem 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego szatni, w ramach działalności 
gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia.

2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za powstałe szkody pod warunkiem, że rzeczy oddane 
na przechowanie:
1) znajdują się w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamknię-

tych szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba za nie odpowie-
dzialna, przyjmująca rzeczy na przechowanie; za osobne zamknięte 
pomieszczenie uważa się również szatnie oddzielone od pozostałej 
przestrzeni  kontuarem,

2) przyjęte zostały na przechowanie na podstawie kwitu/numerka;  
w przypadku ośrodków sportowych dokumentem potwierdzającym 
uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie jest aktualna karta 
wstępu lub bilet.

3. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia określo-
nego w polisie dla niniejszej klauzuli, ustanawia się sublimit na jednego 
Poszkodowanego  w  wysokości 2.000 PLN.

4. Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciel wyłączone są ponadto szkody w sprzęcie elektronicznym lub 
komputerowym. 

5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 100 PLN.

(18/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY  W RZECZACH  
ZNAJDUJĄCYCH sIĘ W PIECZY

1.  Zachowując postanowienia owu nie zmienione postanowieniami 
niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 
pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją od-
powiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe  skutkujące powsta-
niem szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub 
kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszko-
dzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, albo innej 
umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, chyba że umówio-
no się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzule (6/OC),

2) w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, 
naprawy lub innych, podobnych czynności, powstałych w czasie ich 
wykonywania, chyba że umówiono się inaczej rozszerzając zakres 
ubezpieczenia o klauzule (10/OC),

3) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach  
w nich pozostawionych,

4)  wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania 
lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych będących pracow-
nikami Ubezpieczającego lub osobami, którymi Ubezpieczający się 
posługuje,

5)  polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych 
mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, pod-
stępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem doku-

mentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub 
wykorzystaniu pozostawania w błędzie, 

6)  w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych,  dokumen-
tach,

7)  powstałych w sprzęcie elektronicznym i komputerowym z innych 
przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie.

3.   W razie utraty rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, Ubez-
pieczający /Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 48 godzin zawiadomić policję o zajściu wypadku ubezpieczenio-
wego, pod rygorem odmowy bądź ograniczenia wypłaty odszkodowania.

4.  Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(19/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY W PODZIEMNYCH 
INsTAlACJACH I URZĄDZENIACH 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody rzeczowej  
w instalacjach i urządzeniach podziemnych lub stanowiących część skła-
dową nieruchomości, a w szczególności gazowych, elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych, światłowodowych, powstałych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych lub innych usług.

2. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w owu, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub 

obsługiwania sprzętu przez pracowników nie posiadających stosow-
nych uprawnień,

2) wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywa-
nych prac,

3) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno – budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad wiedzy technicznej oraz wykonywania robót niezgod-
nie z dokumentacją techniczno – ruchową,

4) wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów lub walców,  
o ile strony nie umówiły się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia 
o klauzulę (20/OC), 

5)   będące następstwami szkód rzeczowych innych niż straty 
rzeczywiste.

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez 
Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone 
korzyści jakie Poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości 
odszkodowania, nie mniej niż 500  PLN.

(20/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA sZKODY WYNIKŁE Z DZIAŁANIA 
MŁOTÓW, KAFARÓW lUB WAlCÓW.

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na 
wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub 
rzeczowej, wyrządzone Poszkodowanemu, wskutek wykorzystania w trak-
cie prowadzenia robót budowlanych młotów pneumatycznych, hydrau-
licznych, kafarów lub walców.

2. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU, z odpowiedzialności Ubez-
pieczyciel wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub 

obsługiwania sprzętu przez pracowników nie posiadających stosow-
nych uprawnień,

2) wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpiecze-
nia wykonywanych prac,

3) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów 
techniczno – budowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad wiedzy technicznej oraz wykonywania robót niezgod-
nie z dokumentacją techniczną, w tym dokumentacją techniczno 
– ruchową,
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4) będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarsza-
ją stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego 
użytkowników,

5) w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz w instalacjach  
i urządzeniach stanowiących część składową nieruchomości, chyba 
że umówiono się inaczej, rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 
(19/OC).

3. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez 
Poszkodowanego, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone 
korzyści jakie Poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 
wyrządzono.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości 
odszkodowania, nie mniej niż 200 PLN.

(21/OC)  UBEZPIECZENIE OC PARKINGU sTRZEŻONEGO 
§ 1

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (Przecho-
wawcy) za szkody rzeczowe w pojazdach oraz w ich wyposażeniu fabrycz-
nym, pozostawionych przez Poszkodowanego (Składającego), zgodnie  
z obowiązującym regulaminem, na parkingu strzeżonym. 

2. Przez pojęcia użyte w treści niniejszej klauzuli należy rozumieć:
1) Ubezpieczony:

a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, posiadająca uprawnienia do 
prowadzenia parkingu strzeżonego,

b) właściciel lub posiadacz terenu parkingowego, jeżeli zawarł z pod-
miotem określonym w lit. a umowę o dozór obejmującą zakres 
ubezpieczenia,

2) rabunek (rozbój) — zabór mienia w wyniku użycia przez sprawcę 
wobec Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych przemocy 
fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia, bądź doprowadze-
nia tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

§ 2
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubez-

pieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczo-
nego za szkodę w mieniu (uszkodzenie, zniszczenie pojazdu Składającego), 
w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
strzeżonego parkingu samochodowego.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w mieniu polegają-
ce na kradzieży pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia w wyniku ra-
bunku, pod warunkiem spełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków 
wynikających z § 4 niniejszej klauzuli w zakresie prawidłowego zabezpie-
czenia parkingu i pojazdu. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe - określonego w polisie dla niniejszej 
klauzuli, ustanawia się sublimit na ryzyko kradzieży pojazdu lub jego fa-
brycznego wyposażenia w wyniku rabunku w wysokości 50% podlimitu 
sumy gwarancyjnej.

3. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubez-
pieczającego/Ubezpieczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpo-
wiedzialność z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzial-
ność deliktowa).  

4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody:
1) w pojazdach zaparkowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

na parkingu strzeżonym,
2) powstałe od momentu wjazdu pojazdu na teren parkingu i przyjęcia 

pojazdu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do momentu wy-
dania pojazdu osobie upoważnionej i opuszczenia parkingu przez ten 
pojazd,

3) pod warunkiem, że pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

§ 3
Z zachowaniem wyłączeń określonych w owu, z odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela wyłączone są ponadto szkody:

1) wyrządzone na terenie parkingu, jeśli parking nie był zabezpieczony  
w sposób określony w § 4 niniejszej klauzuli lub zgodnie z postanowienia-
mi dodatkowymi wprowadzonymi indywidualnie przez strony do umowy 
ubezpieczenia,

2) powstałe w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów, regulaminu 
sprawowania dozoru parkingu, regulaminów wewnętrznych oraz szkody 
powstałe w związku z naruszeniem przez pracowników Ubezpieczające-
go/Ubezpieczonego lub podmiotu, z którym Ubezpieczający/Ubezpie-
czony zawarł umowę o dozór, obowiązków pracowniczych,

3) powstałe w następstwie zachowania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
osoby działającej w jego imieniu, bądź innej osoby pozostającej na parkin-
gu za zgodą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, stanowiącego przestęp-
stwo lub wykroczenie,

4) w mieniu pozostawionym w pojazdach mechanicznych, 
5) w pojazdach mechanicznych będących własnością lub w posiadaniu 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego pracownika na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej umowy cywilno-
prawnej o podobnym charakterze,

6) w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia 
lub innych podobnych usług,

7) polegające na kradzieży pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 
niniejszej klauzuli,

8) polegające na zaginięciu przesyłki towarowej, 
9) wyrządzone przez materiały niebezpieczne,
10) powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub w których stwierdzono niezgodność danych zawar-
tych w dowodzie rejestracyjnym ze stanem rzeczywistym,

11) powstałe w następstwie dokonywania napraw pojazdów na terenie 
parkingu,

12) związane z użyciem pojazdu bez zgody osoby pozostawiającej pojazd na 
terenie parkingu,

13) powstałe w pojazdach nie zarejestrowanych lub w pojazdach pochodzą-
cych z kradzieży, 

14) związane z zaparkowaniem pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczo-
nym lub spowodowane zaparkowaniem pojazdów w ilości przekraczają-
cej liczbę wyznaczonych miejsc do parkowania,

15) powstałe w wyniku działania sił przyrody.

§4
Za parking strzeżony uważa się wydzielony i trwale ogrodzony teren, który:
1) posiada wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów,
2) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, cię-

żarowych i autobusów,
3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie 

każdego pojazdu z dowolnego miejsca parkingu,
4) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały te-

ren parkingu,
5) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (nadajnik znajduje się 

w pomieszczeniu dozoru),
6) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd  

i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane,  pod-
noszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; 
a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę do-
zorującą parking.

§ 5
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się do zawierania ze Składa-

jącymi umowy przechowania, w sposób polegający na wyraźnym włą-
czeniu do treści umowy postanowień zawartych w regulaminie parkingu, 
poprzez doręczenie regulaminu Składającemu.

2. W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
obowiązku określonego w ust. 1, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności gwarancyjnej za szkodę, gdy miało to wpływ na powstanie lub roz-
miar szkody.

3. W przypadku przyjęcia na parking strzeżony pojazdu, dokumentem po-
twierdzającym zawarcie umowy przechowania jest kwit parkingowy. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do wywieszenia regula-
minu parkingowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6). W przypadku 
niedotrzymania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązku, 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za szkodę, 
gdy miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
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§ 6
1. Z zachowaniem postanowień § 11 owu Ubezpieczający/Ubezpieczony 

obowiązany jest ponadto do:
1) wyznaczenia miejsc do parkowania pojazdów,
2) wydania Składającemu stosownych dowodów potwierdzających 

przyjęcie pojazdu na parking,
3) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej przyjęcie i wydanie pojazdu,
4) dokonywania szczegółowych oględzin pojazdu; w przypadku stwier-

dzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeździe fakt ten 
należy odnotować w dokumencie potwierdzającym przyjęcie pojaz-
du na parking,

5) przestrzegania regulaminu parkingu i zastrzeżonych w niniejszej klau-
zuli zasad zabezpieczenia parkingu oraz pojazdu, 

6) wywieszenia ściśle sprecyzowanego regulaminu parkingu, w miejscu 
umożliwiającym zapoznanie się z nim przez każdego użytkownika par-
kingu; regulamin winien określać przeznaczenie parkingu i obowiązki 
użytkownika oraz zakres odpowiedzialności Ubezpieczającego.

2. Pojazd przyjęty na parking powinien:
1) mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła i inne odbiorniki prądu,
2) mieć zaciągnięty hamulec ręczny, a także być zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich urządzeniami przewidzianymi konstrukcyj-
nie o ile zostały zainstalowane.

3. Osoby przebywające na terenie parkingu mają zakaz palenia tytoniu lub 
używania otwartego ognia.

4.  W razie niedopełnienia lub naruszenia któregokolwiek z obowiązków wy-
mienionych w ust. 1 – 3, Ubezpieczyciel odmawia przyznania odszkodo-
wania w tej części, w jakiej niedopełnienie tego obowiązku miało wpływ 
na powstanie, okoliczności, przebieg lub rozmiar szkody.

5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 500 PLN, 
a w szkodach polegających na kradzieży pojazdu w wyniku rabunku 5% 
wartości odszkodowania, nie mniej niż 200 PLN.

(22/OC) UBEZPIECZENIE OC ZA WADlIWIE WYKONANE PRACE  
lUB UsŁUGI

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność 
na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej 
lub rzeczowej  powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub 
usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z ich wadliwego wykonania przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.

2. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody wynikłe z czynności wykonanych przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia, chyba że ubezpieczenie to jest kontynuacją umowy ubezpieczenia 
poprzednio zawartej  z Ubezpieczycielem na niezmienionych warunkach 
tj. z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o niniejszą klauzulę.

3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto szkody w samym przed-
miocie wykonanej pracy lub usługi.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 500 PLN.

(23/OC) UBEZPIECZENIE OC FARMACEUTY I TECHNIKA FARMACJI

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za wypadki ubez-
pieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem 
szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej Poszkodowanemu czynem 
niedozwolonym.

2. Przez użyte w treści niniejszej  klauzuli definicje należy rozumieć:
1) Ubezpieczony – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie zezwole-

nie, wykonująca zawód farmaceuty lub technika farmacji,
2) Farmaceuta – magister farmacji posiadający prawo wykonywania zawo-

du farmaceuty, wpisany do ewidencji osób zatrudnionych w aptece,
3) Technik farmacji – osoba posiadająca udokumentowane specjali-

styczne wykształcenie farmaceutyczne na poziomie średnim, wpisana 
do ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

3. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego wymaganych 

uprawnień zawodowych, Ubezpieczonego w stosunku do którego wy-
dano zakaz lub któremu zawieszono prawo do wykonywania zawodu,

2) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania produktu leczniczego bez 
recepty, na który wymagana jest recepta,

3) powstałe wskutek działania pod przymusem lub w okresie wojny, sta-
nu wojennego, wojny domowej,

4) powstałe w następstwie naruszenia obowiązujących regulacji doty-
czących zabezpieczenia preparatów, odczynników, środków chemicz- 
nych, produktów leczniczych silnie działających, środków psychotro-
powych i narkotyków,

5) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych 
niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowie-
dzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

(24/OC) UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA  
sAlONU FRYZJERsKIEGO, KOsMETYCZNEGO, sOlARIUM,  

KlUBU FITNEss, sPA, sIŁOWNI. 

1. Zachowując postanowienia owu, nie zmienione postanowieniami niniej-
szej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem 
dodatkowej składki, Ubezpieczyciel  rozszerza swoją odpowiedzialność o 
ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w usta-
wie o chorobach zakaźnych i zakażeniach, w tym również o ryzyko prze-
niesienia wirusa HIV i wirusów hepatotrowych powodujących WZW. 

2. Zachowując wyłączenia zawarte w owu, z odpowiedzialności Ubezpieczy-
ciela wyłączone są ponadto szkody:
1) powstałe na skutek nie przestrzegania przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego wymogów higieniczno- sanitarnych lub procedur  
w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, zakażeniom, prze-
widzianych przepisami prawa w zakresie działalności wykonywanej 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

2) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub in-
nych encefalopatii gąbczastych.

Załącznik nr 3 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULE DODATKOWE 

Nr Nazwa klauzuli
1 (KCS 01) Klauzula reprezentantów
2 (KCS 02) Klauzula przepięć
3 (KCS 03) Klauzula terroryzmu
4 (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia
5 (KCS 05) Klauzula Leeway
6 (KCS 06) Klauzula płatności 
7 (KCS 07) Klauzula miejsc ubezpieczenia
8 (KCS 08) Klauzula pro rata temporis
9 (KCS 09) Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia
10 (KCS 10 ) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
11 (KCS 11) Klauzula warunków i taryf
12 (KCS 12) Klauzula prolongaty składki
13 (KCS 15) Klauzula pro rata temporis w ubezpieczeniu OC
14 (KCS 19) Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych
15 (KCS 25) Klauzula rozmrożenia
16 (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia
17 (EUR 01) i (EUR 02) Klauzula kosztów utraty dokumentów niezbędnych do 

refundacji lekarstw – recept.
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(KCs 01) KlAUZUlA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, pro-
kurentów, dyrektorów, właścicieli/wspólników oraz inne osoby, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, statutem lub na mocy prawa własności 
uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym.

(KCs 02) KlAUZUlA PRZEPIĘĆ

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz-

szerzona zostaje o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzania 
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych od-
biorników, niezależnie od tego czy w ich następstwie powstał pożar czy 
nie.

2. Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w sie-
ciach energetycznych, elektrycznych i przesyłania danych.

3. Wysokość limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okre-
sie ubezpieczenia ustala ubezpieczający poprzez wybranie jednego z po-
niższych limitów:
1) 10.000 PLN
2) 25.000 PLN
3) 50.000 PLN
4) 100.000 PLN

4. Franszyza redukcyjna: 200 PLN

(KCs 03) KlAUZUlA TERRORYZMU

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozsze-
rzona zostaje o szkody powstałe wskutek aktów terroru (definicja aktów terroru 
została podana w owu).
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpiecze-
nia: 300.000 PLN 
Franszyza redukcyjna: 10 % w szkodzie jednak nie mniej niż 1.000 PLN

(KCs 04) KlAUZUlA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Wzrost majątku trwałego Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w okresie 
ubezpieczenia do 20 % jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, 
nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Ubezpieczycielowi w celu do-
ubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie trzech miesięcy od 
daty wzrostu majątku trwałego. Na koniec każdego kwartału okresu ubez-
pieczenia nastąpi rozliczenie składki w relacji do wzrostu wartości majątku 
trwałego będącego przedmiotem ubezpieczenia. Okres konieczny do prze-
prowadzenia stosownego rozliczenia wynosi 14 dni od zakończenia każde-
go kwartału okresu ubezpieczenia, a rozliczenie dotyczyć będzie wartości 
majątku trwałego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia kwartału okresu 
ubezpieczenia.

(KCs 05) KlAUZUlA lEEWAY

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania (zasada proporcji) stosowana będzie, jeżeli wartość 
poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać 
będzie 130 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie 
ubezpieczenia.

(KCs 06) KlAUZUlA PŁATNOŚCI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego 
lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachun-
ku bankowego Ubezpieczającego lub datę stempla pocztowego na przekazie 
pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe.

(KCs 07) KlAUZUlA MIEJsC UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozsze-
rzona zostaje na wszystkie miejsca ubezpieczenia Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia 
wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu  
i umowie ubezpieczenia.

(KCs 08) KlAUZUlA PRO RATA TEMPORIs

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, związane z dopłatą 
składek oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy 
dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli 
automatycznego pokrycia.

(KCs 09) KlAUZUlA AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA  
sUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku 
jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpiecze-
nia po wypłacie odszkodowań, do poziomu sprzed szkody. Ubezpieczający 
zobowiązany będzie do złożenia stosownego wniosku i do dopłaty stosow-
nej składki, wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia,  
w terminie 14 dni po wypłacie odszkodowania.

(KCs 10) KlAUZUlA NOWYCH MIEJsC UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy roz-
szerzona zostaje na nowe  miejsca ubezpieczenia Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia 
wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu  
i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych miejsc 
ubezpieczenia w terminie 30 dni od ich uruchomienia.
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(KCs 11) KlAUZUlA WARUNKÓW I TARYF

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubez-
pieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą 
warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy 
zasadniczej.

(KCs 12) KlAUZUlA PROlONGATY sKŁADKI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub pierwszej raty składki w terminie 
określonym w umowie ubezpieczenia nie skutkuje brakiem odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub powstaniem prawa Ubezpieczyciela do wypowiedzenia 
umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze przez 7 kolejnych dni, przy-
padających po tym terminie płatności. Wypowiedzenie jest możliwe dopiero 
począwszy od ósmego dnia, przypadającego po dniu będącym terminem 
płatności składki, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie 
rachunku bankowego Ubezpieczającego. Fakt opłacenia składki (w powyższym 
rozumieniu) w terminie 7 dni, przypadających po dniu będącym terminem jej 
płatności, Ubezpieczający jest zobowiązany udokumentować Ubezpieczycie-
lowi niezwłocznie po jej opłaceniu.

(KCs 15) KlAUZUlA PRO RATA TEMPORIs W UBEZPIECZENIU OC

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia związane z dopłatą 
składek oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy 
dzień ochrony ubezpieczeniowej.

(KCs 19 ) KlAUZUlA UBEZPIECZENIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 

rozszerzona zostaje o szkody powstałe w wartościach pieniężnych bezpo-
średnio wskutek następujących zdarzeń:
1) kradzieży z włamaniem z lokalu,
2) rabunku (rozboju) w lokalu,
3) a także podczas transportu od:

a) rabunku (rozboju),
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek pożaru, ude-

rzenia pioruna w pojazd, wybuchu lub wypadku środka transportu,
c) zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub roz-

strój zdrowia osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mie-
niem, uniemożliwiających ochronę powierzonego mienia,

 gdzie przez transport wartości pieniężnych uważa się przewożenie 
lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem ubezpie-
czonego lokalu przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, osoby 
będące pracownikami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wyzna-
czone do wykonania transportu albo inne osoby upoważnione do 
wykonywania transportu, najkrótszą drogą pomiędzy siedzibą lub 
oddziałem firmy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i bankiem.

2. Wartości pieniężne objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Podczas transportu wartości pieniężne objęte są ochroną ubezpieczenio-
wą w miejscu wskazanym w ust. 2 oraz w innym miejscu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określonym w niniejszej klauzuli, związanym  
z wykonywanym przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie transpor-
tem wartości pieniężnych (miejscowość, w obrębie, której dokonywane 
będą transporty lub obszar Rzeczypospolitej Polskiej).

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z za-
kresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, a po-
nadto za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem dokonanej 
bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu.

5. W odniesieniu do wartości pieniężnych mają zastosowanie wszystkie zapi-
sy ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 
i rabunku wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym minimalnych wymogów 
zabezpieczenia mienia, które mają zastosowanie do gotówki, o ile nie zo-
stały odrębnie uregulowane w niniejszej klauzuli.

6. W ramach niniejszej klauzuli wartości pieniężne ubezpieczane są w syste-
mie na pierwsze ryzyko.

7. Suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) dla wartości pieniężnych 
ustalana jest odrębnie dla kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz 
podczas transportu.

8. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody 
powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wartości pienięż-
nych stanowi suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) określona 
w niniejszej klauzuli, pod warunkiem, że nie przekracza ona limitów dla 
przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych określonych 
w załączniku nr 1 do owu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.  
W przypadku, gdy suma ubezpieczenia wartości pieniężnych ustalona 
przez Ubezpieczającego jest wyższa od określonej w załączniku nr 1, górną 
granicę odpowiedzialności stanowi limit podany w załączniku; 

9. Sumę ubezpieczenia ustala się według następujących wartości dla:
1) czeków – na podstawie kwoty wykazanej na czeku,
2) weksli – na podstawie kwoty wykazanej na wekslu, z zastrzeżeniem, 

że w stosunku do weksla in blanco (gwarancyjnego) jest to maksy-
malna wartość, która może zostać wpisana na wekslu jako suma we-
kslowa, a uprawnienie to wynika z udokumentowanego na piśmie 
stosunku obligacyjnego łączącego posiadacza weksla z dłużnikiem 
wekslowym,

3) akcji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – na 
podstawie wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 
sporządzenia bilansu za ostatni okres obrachunkowy poprzedzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia,

4) obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – 
na podstawie ich wartości nominalnej,

5) znaczków skarbowych, znaczków pocztowych będących aktualnie  
w obiegu, biletów komunikacji publicznej – na podstawie ich war-
tości nominalnej,

6) złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych 
metali z grupy platynowców – na podstawie wartości rynkowej odpo-
wiadającej cenie sprzedaży netto (bez marży i prowizji),

7) wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny 
i pozostałych metali z grupy platynowców – na podstawie udokumen-
towanych kosztów odpowiadających ich cenie  zakupu lub kosztom 
wytworzenia.

10. Wysokość odszkodowania określa się w granicach uzgodnionych przez 
strony umowy limitów odpowiedzialności określonych w niniejszej klau-
zuli, z uwzględnieniem zapisów ust. 8, w następujący sposób dla:
1) czeków – na podstawie kwoty wykazanej na czeku,
2) weksli – na podstawie kwoty wykazanej na wekslu, z zastrzeżeniem, 

że w stosunku do weksla in blanco (gwarancyjnego) jest to maksy-
malna wartość, która może zostać wpisana na wekslu jako suma we-
kslowa, a uprawnienie to wynika z udokumentowanego na piśmie 
stosunku obligacyjnego łączącego posiadacza weksla z dłużnikiem 
wekslowym,

3) akcji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – na 
podstawie wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 
sporządzenia bilansu za ostatni okres obrachunkowy poprzedzający 
dzień powstania szkody,

4) obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu 
– na podstawie wartości nominalnej, z uwzględnieniem należnego 
oprocentowania obliczonego na dzień powstania szkody,

5) znaczków skarbowych, znaczków pocztowych będących aktualnie  
w obiegu, biletów komunikacji publicznej – na podstawie ich war-
tości nominalnej,

6) złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych 
metali z grupy platynowców – na podstawie wartości rynkowej odpo-
wiadającej cenie sprzedaży netto (bez marży i prowizji) według cen 
obowiązujących w dniu ustalania odszkodowania,

7) wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny  
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i pozostałych metali z grupy platynowców – na podstawie udoku-
mentowanych kosztów odpowiadających ich cenie zakupu lub 
kosztom wytworzenia, według cen obowiązujących w dniu ustalania 
odszkodowania.

11. W przypadku szkody w wartościach pieniężnych przechowywanych lub 
transportowanych niezgodnie z minimalnymi wymogami zabezpieczenia 
mienia (w tym zabezpieczenia lokalu, przechowywania i transportu warto-
ści pieniężnych), określonymi w załączniku nr 1 do niniejszych owu, od-
powiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu określonego  
w tym załączniku.

12. Ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość przyznanego odszkodowania 
o kwotę udzielonej zniżki w składce za zastosowanie dodatkowych, poza 
wymaganymi w owu, środków zabezpieczenia mienia, jeżeli w okresie 
poprzedzającym zajście zdarzenia, które spowodowało szkodę, nie funk-
cjonowały (były niesprawne lub zostały zdemontowane), bądź w chwili 
zdarzenia nie były włączone.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają za-
stosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpiecze-
nia wynosi 50.000 PLN łącznie dla : 
1. kradzieży z włamaniem z lokalu,
2. rabunku w lokalu,
3. kradzieży z włamaniem i rabunku podczas transportu.
Franszyza redukcyjna: 10 % w szkodzie jednak nie mniej niż 300 PLN

(KCs 25) KlAUZUlA UBEZPIECZENIA ROZMROŻENIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1.  Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli zostaje rozsze-

rzona o szkody powstałe wskutek rozmrożenia ubezpieczonych towarów. 
Dla celów niniejszej klauzuli pod pojęciem rozmrożenia rozumie się utratę 
przydatności do spożycia towarów handlowych na skutek ich zepsucia 
w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu 
chłodniczym w bezpośrednim następstwie:
1) uszkodzenia urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są 

ubezpieczone towary w wyniku uderzenia pioruna,
2) przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny 

trwającej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny.
2.  Powyższa klauzula obejmuje wyłącznie towary, których właściwości natu-

ralne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych w tem-
peraturze przynajmniej minus 18 stopni Celsjusza.

3.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za rozmrożenie wskutek 
niewłaściwego przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia opako-
wania towarów.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpiecze-
nia: 20 % wartości ubezpieczonego mienia jednak nie więcej niż 50.000 PLN.
Franszyza redukcyjna: 100 PLN.

(KCs 30) KlAUZUlA PRZENIEsIENIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do 
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzial-
ność wynikającą z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia 
ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi  (miejscami ubezpiecze-
nia) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli jest udzielana pod 

warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego doku-
mentacji zdawczo – odbiorczej, umożliwiającej ustalenie w przypadku zaist-
nienia szkody dokładnego miejsca pobytu ubezpieczonego mienia w dniu 
powstania szkody.

(EUR 01) KlAUZUlA KOsZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW  
NIEZBĘDNYCH DO REFUNDACJI lEKÓW (RECEPT).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub za-
łączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie § 24 ust. 3 lub 4 niniej-

szych owu rozszerzona zostaje o ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszcze-
nia dokumentów, niezbędnych do refundacji leków (recept), przez organ 
nadzorujący refundację (Narodowy Fundusz Zdrowia), na skutek zdarzeń 
objętych ubezpieczeniem uniemożliwiających refundację.

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 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 oraz 
przed przekazaniem danych o obrocie refundowanymi lekami i wyroba-
mi medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept podlegających 
refundacji z NFZ do właściwego oddziału organu nadzorującego refun-
dację w formie komunikatu elektronicznego, Ubezpieczyciel ustala wy-
sokość odszkodowania w oparciu o średnie wielkości refundacji z okresu 
kolejnych sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody (potwier-
dzonych przez właściwy oddział organu nadzorującego refundację),  
z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności określonego w ust. 3 niniejszej 
Klauzuli.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia wynosi: 50.000 PLN,

4. Franszyza redukcyjna wynosi: 100 PLN.

(EUR 02) KlAUZUlA KOsZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW  
NIEZBĘDNYCH DO REFUNDACJI lEKÓW (RECEPT).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub za-
łączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie § 29 ust. 2 niniejszych 

owu rozszerzona zostaje o ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
dokumentów, niezbędnych do refundacji leków (recept), przez organ 
nadzorujący refundację (Narodowy Fundusz Zdrowia), na skutek zdarzeń 
objętych ubezpieczeniem uniemożliwiających refundację.

2.  W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeń ob-
jętych ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept) jak i danych 
komputerowych lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku tych 
zdarzeń dokumentów (recept) przed ich elektroniczną archiwizacją oraz 
przed przekazaniem danych o obrocie refundowanymi lekami i wyro-
bami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept podlegają-
cych refundacji z NFZ do właściwego oddziału organu nadzorującego 
refundację w formie komunikatu elektronicznego, Ubezpieczyciel usta-
la wysokość odszkodowania w oparciu o średnie wielkości refundacji  
z okresu kolejnych sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody (po-
twierdzonych przez właściwy oddział organu nadzorującego refundację), 
z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności określonego w ust. 3 niniejszej 
Klauzuli.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia wynosi: 50.000 PLN,

4. Franszyza redukcyjna wynosi: 100 PLN.
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Załącznik nr 4 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA 

UBEZPIECZENIE sPRZĘTU ElEKTRONICZNEGO OD sZKÓD 
MATERIAlNYCH ORAZ DANYCH, PROGRAMÓW I NOŚNIKÓW DANYCH

Definicje
§ 1

Z zastrzeżeniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 
10 Plus” przez użyte w treści niniejszej Klauzuli Umownej określenia, należy 
rozumieć:
1) dane - informacje zgromadzone na nośnikach przeznaczonych do odczy-

tu maszynowego: dane główne i dane transakcyjne ze zbiorów danych  
i baz danych;

2) jednostka centralna komputera - część komputera odpowiedzialna za 
sterowanie wraz z układami wykonującymi operacje arytmetyczno-logicz-
ne oraz pamięć komputera (rejestr, pamięć operacyjna) z wyłączeniem 
pamięci zewnętrznej (wymienialne dyski twarde, dyskietki, taśmy magne-
tyczne i dyski optyczne, itp.);

3) nośniki danych - materiały umożliwiające gromadzenie informacji prze-
znaczone do odczytu maszynowego; nośniki takie objęte są ubezpiecze-
niem tylko wtedy, gdy przewidziana jest ich wymiana przez użytkownika 
(np. wymienialne dyski twarde, taśmy magnetyczne i optyczne, dyskietki, 
cartridge);

4) programy:
a) programy wchodzące w skład systemu operacyjnego,
b) standardowe programy licencyjne pochodzące z produkcji seryjnej,
c) programy aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej;

5) sprzęt przenośny - sprzęt przenośny komputerowy, geodezyjny i medyczny;
6) wartość odtworzeniowa (nowa) - wartość odpowiadająca kosztom 

przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: wartość 
odpowiadająca kosztom nabycia fabrycznie nowego sprzętu tego samego 
rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach tech-
nicznych (według cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm 
elektronicznych), z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny stanowiący 
własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będący w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, wy-
korzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia może być, wymieniony w umowie ubezpie-
czenia, sprzęt elektroniczny stacjonarny zainstalowany na stałe w miejscu 
ubezpieczenia po teście próbnym oraz sprzęt przenośny, pod warunkiem, 
że wiek sprzętu elektronicznego stacjonarnego i sprzętu przenośnego nie 
przekracza 7 lat.

3. Przedmiotem ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszych 
owu może być również wymieniony w ust. 2 sprzęt elektroniczny będący 
we wcześniejszej eksploatacji, lecz tymczasowo magazynowany lub wyłą-
czony z użytkowania na czas nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny  znajdujący 
się w lokalu zabezpieczonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych 
owu.

5. Sprzęt przenośny używany w lokalu przez Ubezpieczającego /Ubezpie-
czonego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 
na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej jest objęty ochroną w przypadku jego 
utraty wskutek kradzieży z włamaniem pod warunkiem, że:
a) w ścianach, sufitach, podłogach i dachach oraz piwnicach lokali nie 

ma niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp 
do ubezpieczonego mienia bez włamania,

b) wszystkie drzwi wejściowe do lokalu muszą być w należytym stanie 
technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, żeby ich 
wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzę-
dzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,

c) jeżeli przepisy nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć - drzwi 
muszą być zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe. 

Drzwi oszklone muszą być zaopatrzone w zamki, których nie można 
otworzyć przez wybitą szybę bez użycia kluczy. Wszystkie okna i inne 
zewnętrzne oszklone otwory lokalu muszą być w należytym stanie 
technicznym, właściwie osadzone i zamknięte,

d)  kraty, żaluzje i okiennice muszą być tak skonstruowane oraz osadzone, 
żeby przedostanie się do wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego 
uszkodzenia ich przy pomocy narzędzi. Jeżeli sztaby lub zawiasy nie 
są wmurowane w ścianę, muszą być przytwierdzone śrubami zaklino-
wanymi lub przymocowanymi w inny sposób od wewnątrz.

6. Sprzęt przenośny używany poza lokalem na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest objęty ochroną w przypadku jego utraty wskutek kradzieży z wła-
maniem, jeżeli został skradziony z samochodu, gdy:
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),
2) został prawidłowo zamknięty na wszystkie możliwe zabezpieczenia 

znajdujące się w pojeździe,
3) był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym 

(jeżeli kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 22.00 – 6.00),
4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu  

w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz.
7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu określonego  

w ust. 2, ubezpieczeniem mogą być także objęte:
1) dane – pod warunkiem istnienia źródła tych danych innego, niż kopie 

zapasowe np. oryginalne dokumenty,
2) oprogramowanie seryjne,
3) oprogramowanie niestandardowe, indywidualne,
4) systemy operacyjne, o ile zostały zakupione niezależnie od sprzętu na 

podstawie odrębnego dowodu sprzedaży,
5) nośniki danych takie, jak: dyski magnetyczne i optyczne, dyskietki, 

taśmy magnetyczne, cartridge, CD-romy pod warunkiem, że została 
przewidziana możliwość ich wymiany przez użytkownika.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody rzeczowe w ubezpieczo- 
nym sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i sprzęcie przenośnym pole-
gające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, 
powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie po-
zwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu określonego  
w § 2 ust. 7, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczo-
nych danych, programach i nośnikach danych powstałe w wyniku nagłego 
i nieprzewidzianego zdarzenia objętego ochroną w zakresie określonych 
w ust. 1, w sposób uniemożliwiający ich maszynowy odczyt albo zapisy-
wanie nowych danych.

3. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubez-
pieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, 
programów i nośników danych, może zostać rozszerzony o szkody po-
wstałe wskutek powodzi.

4. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia sprzętu elek-
tronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników 
danych mogą zostać włączone następujące klauzule dodatkowe, wymie-
nione w załączniku nr 3 do niniejszych owu:
1) (KCS 01) Klauzula reprezentantów,
2) (KCS 04) Klauzula automatycznego pokrycia,
3) (KCS 05) Klauzula Leeway, 
4) (KCS 06) Klauzula płatności, 
5) (KCS 07) Klauzula miejsc ubezpieczenia, 
6) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
7) (KCS 10) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia,
8) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
9) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki,
10) (KCS 30) Klauzula przeniesienia mienia.

Ograniczenia i wyłączenia szczególne
§  4

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 owu „EURO 10 Plus”, 
Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody:
1) polegające na utracie sprzętu w wyniku kradzieży lub rabunku, z wy-

jątkiem kradzieży z włamaniem i/lub rabunku w rozumieniu definicji 
podanych w § 2 pkt. 16 i 35 owu „EURO 10 Plus”,



32

2) polegające na utracie sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem  
i/lub rabunku w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z postano-
wieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mie-
nia określonymi w załączniku nr 1 do niniejszych owu, o ile miało to 
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

3) powstałe wskutek zagubienia lub utraty w niewyjaśnionych oko-
licznościach w efekcie pozostawienia sprzętu bez opieki;

4) powstałe w okresie gwarancyjnym i pokrywane przez producenta 
lub sprzedawcę oraz takie, za które na podstawie obowiązujących 
przepisów odpowiedzialne są osoby trzecie, takie jak: dostawcy, 
wytwórcy, sprzedawcy, przewoźnicy, spedytorzy lub wykonawcy;

5) objęte lub podlegające objęciu umową o obsłudze serwisowej,  
w tym naprawczej, powstałe w czasie takich czynności;

6) będące następstwem stałej eksploatacji lub  naturalnego zużycia,
7) będące wszelkiego rodzaju stratami pośrednimi, w tym finansowymi;
8) spowodowane defektami istniejącymi w chwili zawierania umowy 

ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub jego reprezentanci wie-
dzieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć – 
niezależnie od tego, czy Ubezpieczyciel został o nich powiadomiony;

9) będące uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicz-
nych będących częściami składowymi ubezpieczonego przedmio-
tu. Uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych 
są takie uszkodzenia elementu wymiennego lub ubezpieczonego 
przedmiotu jako całości, w przypadku których nie da się przedstawić 
żadnego dowodu na ich spowodowanie przez przyczynę zewnętrz-
ną. Jednak szkoda rzeczowa pośrednia w ubezpieczonym przed-
miocie wynikła z takiego uszkodzenia wewnętrznego jest objęta 
ubezpieczeniem;

10) będące uszkodzeniami estetycznymi, o ile szkody takie nie są skut-
kiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) dodatkowe koszty poniesione na modyfikacje lub ulepszenia doko-

nane w ubezpieczonym przedmiocie przy okazji usuwania szkody 
objętej ubezpieczeniem na mocy niniejszych owu,

2) dodatkowe koszty poniesione w toku przemieszczania lub prowizo-
rycznych napraw ubezpieczonych przedmiotów,

3) koszty, które byłyby ponoszone również wtedy, gdyby szkoda nie 
wystąpiła (związane z konserwacją ubezpieczonego sprzętu),

4) wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad 
lub usterek, chyba że usterki takie powstały w wyniku zdarzenia ob-
jętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 

5) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia funkcjonalności, 
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, 
sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, wszelkiego ro-
dzaju nośników danych informatycznych, mikroprocesorów, układów 
scalonych lub innych urządzeń i komponentów stanowiących część 
sprzętu elektronicznego, jeśli zdarzenia te były wynikiem działania 
programu niszczącego (przesłanego lub przekazanego w dowolny 
sposób, umyślnie lub przypadkowo), w szczególności należącego 
do programów określanych mianem: wirusów, „robaków“ kompute-
rowych, „koni trojańskich“, „bomb logicznych“ lub innych działających 
analogicznie.

3. Niezależnie od wyłączeń określonych w § 4 owu „EURO 10 Plus” i ust. 1  
i 2 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do ubezpieczenia danych, progra-
mów i nośników danych mają zastosowanie następujące wyłączenia:
1) Przedmioty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:

a) nośniki danych, które nie mogą być wymieniane przez użytkowni-
ka (stacjonarne twarde dyski, pamięci półprzewodnikowe),

b) dane i programy przechowywane wyłącznie w pamięci głównej 
jednostki centralnej.

2) Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
a) koszty poniesione na zakup nowych licencji na użytkowanie nie-

uszkodzonych, w wyniku zdarzenia objętego ochroną, danych lub 
programów, jeżeli były chronione przed skopiowaniem za pomo-
cą oprogramowania lub innych procedur ograniczenia dostępu  
(kody dostępu, blokady sprzętowe),

b) w przypadku danych - koszty ich gromadzenia lub tworzenia od 
podstaw,

c) koszty wynikłe z błędnego programowania, perforacji, etykieto-
wania lub wkładania nośników danych, nieuważnego usunięcia 
informacji lub starcia danych z nośnika oraz utraty informacji 
wskutek działania pola magnetycznego.

system i suma ubezpieczenia
§ 5

1. Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla poszczególnych przedmio-
tów, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do polisy i będą-
cym jej integralną częścią.

2. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest bez uwzględnienia podatku 
od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, chyba że umówiono się inaczej.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej 
(nowej).

4. Jeżeli wartość ubezpieczonego sprzętu ulegnie zmianie, ze względu na 
spadek lub wzrost cen, to Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić 
Ubezpieczyciela o takiej zmianie, aby umożliwić odpowiednie skorygo-
wanie sumy ubezpieczenia i uniknąć przypadku niedoubezpieczenia.

5. Dodatkowa suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla następujących 
pozycji:
1) danych indywidualnych,
2) oprogramowania seryjnego, niestandardowego i indywidualnego,
3) systemów operacyjnych, o ile nie zostały zakupione łącznie ze sprzę-

tem na podstawie dowodu zakupu bez wyodrębnienia wartości sys-
temu operacyjnego,

4) wymiennych nośników danych.
6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

1) w przypadku danych – kosztom ponownego wprowadzenia danych 
z kopii zapasowych lub w przypadku braku takich kopii – kosztom 
ręcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów, z wyłączeniem 
kosztów ponownego zdobywania lub tworzenia danych,

2) w przypadku systemów operacyjnych oraz programów seryjnych, 
niestandardowych i indywidualnych – wartości ich odtworzenia,

3) w przypadku nośników danych – wartości nowego zamiennika.
7. Suma ubezpieczenia danych, programów i nośników danych ustalana 

jest przez Ubezpieczającego w systemie pierwszego ryzyka, tzn. obej-
muje maksymalną przewidywaną wartość straty w wyniku jednego zda-
rzenia. W ubezpieczeniu danych, programów i nośników danych przy 
wypłacie odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji.

8. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę wypłaconego odszkodo-
wania (zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia).

9. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma ubez-
pieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub pod-
wyższona w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona lub podwyższona suma 
ubezpieczenia stanowi górną granicę Ubezpieczyciela od dnia następne-
go po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela i opłaceniu dodat-
kowej składki przez Ubezpieczającego.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 6

1. W przypadku wystąpienia szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonar-
nym i sprzęcie przenośnym Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za 
wydatki niezbędne do naprawienia lub zastąpienia uszkodzonych lub 
utraconych przedmiotów, zgodnie z następującymi zasadami:
1) w przypadku naprawy (szkoda częściowa) – Ubezpieczyciel pokry-

wa niezbędne koszty poniesione na materiały i robociznę w celu 
naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem kosz-
tów transportu, demontażu i ponownego montażu, o ile zostały 
zgłoszone do ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia,

2) w przypadku wymiany (szkoda całkowita) – Ubezpieczyciel pokrywa 
koszty zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub 
przedmiotu tego samego rodzaju, jakości i wydajności lub o naj-
bardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem 
kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, o ile zosta-
ły zgłoszone do ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia.

3) jeżeli ubezpieczony przedmiot nie będzie ani naprawiany (po stra-
cie częściowej), ani wymieniany (po stracie całkowitej), lub jeżeli 
części zamienne produkowane seryjnie nie są już dostępne na ryn-
ku (przedmioty przestarzałe), to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodo-
wanie do wartości rynkowej zniszczonego przedmiotu w granicach 
sumy ubezpieczenia.

2. Do niezbędnych kosztów naprawy lub wymiany zalicza się również ponie-
sione i udokumentowane koszty:
1) pracy w godzinach nadliczbowych,
2) pracy w godzinach nocnych,
3) pracy w niedziele i święta,
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4) przesyłek ekspresowych,
5) frachtu lotniczego,
6) podróży inżynierów serwisowych i inżynierów konsultantów

 pod warunkiem, że ww. koszty zostały poniesione na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i nie przekraczają 10% wartości szkody nie więcej niż 
10.000 PLN, w granicach sumy ubezpieczenia.

3. Do odszkodowania dolicza się faktycznie poniesione i udokumento-
wane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sumy ubez-
pieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody 
objętej zakresem ubezpieczenia.

4. W przypadku kradzieży z włamaniem sprzętu elektronicznego i/
lub  danych, programów i nośników danych, Ubezpieczyciel zwraca 
Ubezpieczającemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usu-
nięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile powstały one  
w związku z kradzieżą z włamaniem, w granicach sum ubezpieczenia w wyso-
kości nie przekraczającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia,  ubezpieczonego 
sprzętu elektronicznego i/lub danych, programów i nośników danych, jednak 
nie więcej niż 10.000 zł.

5. W przypadku wystąpienia szkód w danych, programach lub nośnikach 
danych ubezpieczonych na podstawie niniejszych owu, Ubezpieczyciel 
pokryje koszty (w granicach sumy ubezpieczenia):
1) automatycznego ponownego wprowadzenia danych lub programów 

z kopii zapasowych,
2) automatycznego lub ręcznego ponownego wprowadzenia danych 

lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów do-
stępnych Ubezpieczającemu (łącznie z kompilacją i edycją),

3) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych 
programów,

4) zamiany nośników danych utraconych lub zniszczonych wskutek zda-
rzenia objętego zakresem ochrony zgodnie z niniejszymi owu.

6. Jeżeli dane nie zostaną odtworzone lub wymienione w ciągu 6 miesięcy 
od daty szkody, to Ubezpieczyciel pokryje tylko koszty wymiany samych 
nośników danych.

7. Wysokość szkody ustala się na podstawie przedłożonych faktur lub we-
dług kalkulacji własnej Ubezpieczającego, jeżeli przeprowadzał napra-
wę samodzielnie.

§ 7
1. Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość pozostałości, które 

mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.
2. W przypadku, gdy określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpiecze-

nia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest niższa niż wartość 
tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (niedoubezpieczenie), wy-
sokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, 
w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości 
w dniu szkody (zasada proporcji), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

3. Zasada proporcji, o której mowa w ust. 2 nie stosuje się dla mienia ubez-
pieczonego w systemie na pierwsze ryzyko.

4. W przypadku, gdy określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpie-
czenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia, jest wyższa od 
jego wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), Ubezpieczyciel odpo-
wiada tylko do faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu 
szkody, a górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość 
odtworzeniowa.

5. W granicach sumy ubezpieczenia koszty naprawy nie mogą przekroczyć 
wartości odpowiadającej cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia.

6. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania od ustalonej wysokości szko-
dy odlicza się franszyzę redukcyjną w wysokości:
1) 200 PLN –  w odniesieniu do szkód w sprzęcie elektronicznym stacjo-

narnym, komputerach przenośnych, danych, programach i nośnikach 
danych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2,

2) 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 200 PLN – w odniesieniu 
do szkód w sprzęcie przenośnym powstałych wskutek jego upuszcze-
nia oraz wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Postanowienia końcowe
§ 8

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu „EURO 10 Plus”.

Załącznik nr 5 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANsPORCIE KRAJOWYM (CARGO) 

Definicje
§ 1

Z zastrzeżeniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 
10 Plus” przez użyte w treści niniejszej Klauzuli Umownej określenia, należy 
rozumieć:
1) dokument przewozowy - list, który powinien zawierać dane określone w 

art. 38 ustawy prawo przewozowe lub inny dokument przewozowy, posia-
dający cechy listu przewozowego;

2) handel obwoźny (obnośny) – sprzedaż detaliczna towarów z samocho-
du lub innego pojazdu, walizy, kosza, skrzyni itp.;

3) jeden środek transportu: 
a) pojazd drogowy z naczepą lub przyczepą, 
b) samolot, 
c) zestaw wagonów kolejowych (skład), 
d) barka lub zespół barek, które są ze sobą połączone,  
e) statek;

4) kradzież z włamaniem – zabór mienia przez sprawcę w następstwie 
usunięcia - za pomocą użycia siły i narzędzi - zabezpieczenia (przeszko-
dy materialnej), będącego częścią konstrukcji środka transportu lub spe-
cjalnym jego zamknięciem, utrudniającym dostęp do jego wnętrza; za 
kradzież z włamaniem uważa się również zabór mienia przez sprawcę z 
jednoczesnym dokonaniem zaboru środka transportu lub jego czasowym 
zawłaszczeniem;

5) mienie – przedmiot ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia 
(ładunek, towar, przesyłka towarowa, rzeczy przyjęte do przewozu), prze-
wożony na ryzyko Ubezpieczonego tj. w czasie, w którym ryzyko utraty, 
ubytku lub uszkodzenia mienia spoczywa na Ubezpieczonym;

6) parking strzeżony – wydzielony teren, oznakowany jako „parking strze-
żony”, całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej (w godz. od 
22.00 do 6.00.), wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, unie-
możliwiające wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej 
parking;

7) odpady – każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o od-
padach (Dz. U. Nr 01.62.628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany;

8) postój - unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minutę;
9) rabunek (rozbój):

a) zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę z zastosowaniem prze-
mocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku 
do osób dokonujących przewozu ubezpieczonego mienia lub

b) zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę, który przez zastoso-
wanie przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia 
zmusił osobę posiadającą klucze do otworzenia środka transportu 
przewożącego ubezpieczone mienie albo sam go otworzył zrabowa-
nymi kluczami; 

10) towary wartościowe - dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości 
naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiory filatelistyczne, numizma-
tyczne, przedmioty mające wartość kolekcjonerską, a także wszelkie doku-
menty o wartości historyczno – antykwarycznej;

11) towary niebezpieczne – mienie określone w ustawie o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., nr 199, poz. 1671  
z późn. zm.);

12) transport własny – transport dokonywany środkami transportu sta-
nowiącymi własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub środkami 
transportu będącymi w dyspozycji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego np. leasingu, 
użyczenia itp., przy czym pojazd, którym jest przewożone mienie jest kon-
strukcyjnie przeznaczony do przewozu towarów; za transport własny nie 
uważa się przewozu dokonywanego samochodami prywatnymi pracow-
ników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;

13) transport wyspecjalizowany (obcy) – transport dokonywany przez 
zawodowego przewoźnika, zarobkowo trudniącego się przewozem 
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przesyłek towarowych na podstawie umowy o przewóz,  potwierdzonej 
dokumentem przewozowym;

14) wartość: 
a) odtworzeniowa (nowa) - wartość odpowiadająca kosztom przywró-

cenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj.: wartość odpo-
wiadająca cenie zakupu, kosztom naprawy lub kosztom wytworzenia 
nowego mienia lub najbardziej do niego zbliżonego pod względem 
rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samym parametrach jakie można 
nabyć w miejscu i czasie załadowania; jeżeli osiągalna na rynku jest 
tylko ta rzecz podobna, ale już lepsza, dokonywane są odpowiednie 
odliczenia,

b) rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o zuży cie 
techniczne;

15) wypadek środka transportu – nagłe działanie siły mechanicznej  
w momencie zetknięcia się środka transportu z osobami, przedmiotami, 
lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spad-
nięcie, zatonięcie środka transportu;

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia 
§  2

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie określone w umowie ubezpieczenia, 
przewożone na ryzyko Ubezpieczonego tzn. w czasie, w którym ryzyko utra-
ty, ubytku lub uszkodzenia mienia ponosi Ubezpieczony, w granicach teryto-
rialnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przewozów dokonywanych  
w obrębie tej samej nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na całej trasie przewozu,  
z użyciem jednego lub kilku różnych środków transportu.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich fazach trans-
portu tj.: przewóz, niezbędne czynności przeładunkowe i przejściowe, ma-
gazynowanie na trasie przewozu trwające nie dłużej niż 7 dni.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie:   
1) w transporcie własnym – od momentu zakończenia czynności za-

ładunkowych (załadunku) na środek transportu w miejscu nadania  
i rozpoczęcia przewozu do momentu dostarczenia do miejsca prze-
znaczenia, przed rozpoczęciem czynności wyładunkowych (wyładun-
ku) w miejscu przeznaczenia, 

2) w transporcie wyspecjalizowanym (obcym) – od chwili przyjęcia przez 
przewoźnika mienia, w miejscu nadania, do przewozu, do chwili wy-
dania przewożonego mienia odbiorcy wskazanemu w dokumencie 
przewozowym.   

4.  Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa określona  
w ust. 3 może być dodatkowo rozszerzona o szkody powstałe w czasie 
załadunku/wyładunku mienia wskutek zdarzeń określonych w pkt. 1 – 10  
niniejszego ust., z zastrzeżeniem, że na Ubezpieczonym spoczywa ryzy-
ka załadunku, wyładunku lub załadunku i wyładunku mienia na środek 
transportu:
1) upadku mienia spowodowanego przez urządzenia załadowcze/

wyładowcze,
2) pożaru,
3) uderzenia pioruna, 
4) wybuchu, 
5) huraganu, 
6) powodzi, 
7) deszczu nawalnego, 
8) zapadania i osuwana się ziemi, 
9) upadku statku powietrznego, 
10) rabunku(rozboju). 

5. Załadunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpo-
częciem przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie 
przygotowanego do przewozu mienia na środku  transportu, z włącze-
niem czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia 
lub miejsca składowania. 

6. Rozładunek - ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończe-
niu przewozu w miejscu przeznaczenia,  mających na celu zdjęcie mienia 
ze środka  transportu z włączeniem czynności przemieszczenia mienia 
ze środka transportu do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca 
składowania.       

7. Załadunek/wyładunek ubezpieczonego mienia powinien być wykonywa-
ny przez firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania takich czyn-

ności, przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jego pracowników lub 
przewoźnika.        

8. Jeśli rodzaj mienia lub jego stan albo rodzaj środka transportu wymaga 
aby załadunek/wyładunek ubezpieczonego mienia wykonywały firmy 
profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności załadunkowych/
wyładunkowych, to Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szko-
dy powstałe w trakcie jak i w wyniku załadunku/wyładunku wynikłe przez 
nieprzestrzeganie tego wymogu.

9. Czynności załadunku/wyładunku powinny być wykonywane z należytą 
starannością i (jeśli tego wymaga rodzaj i stan załadowywanego/wyłado-
wywanego mienia) przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń posia-
dających aktualne świadectwa techniczne.

10. Ubezpieczenie może obejmować: 
1) wyłącznie załadunek lub
2) wyłącznie  wyładunek lub
3) załadunek i wyładunek mienia.

11. W umowie ubezpieczenia (polisie) określa się, które z czynności wymienio-
ne w ust. 10 niniejszego paragrafu są objęte ochroną ubezpieczeniową.

12. Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy ubezpieczenia mienia w trans-
porcie (cargo), mogą zostać włączone następujące klauzule dodatkowe, 
wymienione w załączniku nr 3 do niniejszych owu:
1) (KCS 06) Klauzula płatności, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki.

§ 4
1. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody powstałe wskutek: 

1) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego na 
środek transportu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, osunięcia 
się ziemi, lawiny,   

2) rabunku (rozboju), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) wypadku jakiemu uległ środek transportu, 
4) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym zastrzeżenie 

to dotyczy wyłącznie transportu własnego.   
2. Szkody powstałe wskutek rozboju (rabunku), są objęte odpowiedzialno-

ścią Ubezpieczyciela jedynie wówczas, jeżeli osoba dokonująca przewozu 
dochowa należytej staranności w zakresie sprawowanej opieki nad prze-
wożonym mieniem. 

3. W przypadku transportu własnego Ubezpieczyciel odpowiada: 
1) do wysokości sumy ubezpieczenia - za szkody, które powstały pod-

czas postoju na parkingu strzeżonym całodobowo, wydającym po-
kwitowanie za parkowanie pojazdu oraz pojazd na czas postoju został 
odpowiednio zabezpieczony (tj. posiadał zamknięte drzwi, okna, jeżeli 
posiadał inne urządzenia zabezpieczające – urządzenia te były uru-
chomione), jak również fakt przyjęcia na parking samochodu z ładun-
kiem został potwierdzony przez obsługę parkingu, 

2) do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż do 
kwoty 30.000 PLN - za szkody, które powstały podczas postoju poza 
parkingiem strzeżonym, przy czym pojazd na czas postoju został 
odpowiednio zabezpieczony (tj. posiadał zamknięte drzwi, okna, je-
żeli posiadał inne urządzenia zabezpieczające – urządzenia te były 
uruchomione),

4 W przypadku zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia okre-
ślonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpiecza-
jącemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia w wysokości 
nie przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 5

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 owu „EURO 10 Plus”, Ubez-
pieczyciel ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) polegające na braku wagi lub objętości w granicach obowiązujących 

norm ubytku naturalnego,
2) powstałe wskutek naturalnych właściwości ubezpieczonego mienia, 
3) wynikające z niedostatecznego lub niewłaściwego opakowania 

mienia jak również powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania  
(w tym rozmieszczenia, zamocowania) na środku transportu,    

4) powstałe w wyniku wydania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczone-
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go, jego pracowników lub przez przewoźnika mienia (towaru) osobie 
nieuprawnionej,           

5) powstałe wskutek użycia środka transportu nieprzystosowanego do 
przewozu ubezpieczonego mienia (dotyczy wyłącznie transportu 
własnego),

6) w mieniu, którego zakup jest potwierdzony fałszywymi dowodami 
zakupu lub dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wy-
stawienia podmioty gospodarcze oraz w mieniu nielegalnie wprowa-
dzonym na polski obszar celny,

7) powstałe wskutek udzielenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczone-
go przewoźnikowi lub spedytorowi błędnych lub niewystarczających 
informacji na temat właściwości przewożonego mienia,   

8) powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpie-
czającego/Ubezpieczonego lub dyspono wanego w oparciu o umo- 
wę najmu lub inny tytuł prawny, jeżeli przyczyną wypadku był zły stan 
techniczny tego środka transportu bądź stan nietrzeźwości lub odu-
rzenia narkotycznego lub psychotropowego kierowcy,

9) powstałe w wyniku opóźnienia w przewozie. 
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

1) zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,   
2) żywych zwierząt, 
3) towarów niebezpiecznych, 
4) towarów wartościowych,   
5) gotówki i wartości pieniężnych, 
6) mienia uszkodzonego, niesprawnego.   
7) mienia przewożonego jako bagaż podręczny, w ramach handlu ob-

woźnego jak również  przewożonego przez firmy kurierskie,  
8) przesyłek pocztowych, 
9) odpadów.  

3. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, mienie określone w ust. 2 może 
zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, po uzgodnieniu dodatkowych 
warunków i po opłaceniu dodatkowej składki. 

Podstawa wyliczenia składki, suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany, 
wartość ubezpieczeniowa

§ 6
1. Podstawę ustalenia wysokości składki stanowi zdeklarowana przez Ubez-

pieczającego suma ubezpieczenia.
2. Sumę ubezpieczenia ustala się w systemie pierwszego ryzyka.
3. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 300.000 zł.
4. Wartością ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia jest jego wartość 

w miejscu i czasie załadowania odpowiadająca: 
1) dla mienia fabrycznie nowego: wartość zakupu/sprzedaży mienia naby-

tego/sprzedanego przez Ubezpieczonego, określona w fakturze dosta-
wy tj. (zakupu lub sprzedaży), w zależności od tego czy ubezpieczone 
mienie przewożone jest w realizacji umowy zakupu czy też sprzedaży, 

2) dla mienia używanego - wartości rzeczywistej, chociażby cena uży-
wanego mienia określona w dokumencie zakupu została ustalona na 
wyższym poziomie niż wartość rzeczywista tego mienia.      

Zgłoszenie szkody, ustalenie rozmiaru szkody  
i wysokości odszkodowania

§ 7
1. Do zgłoszenia szkody, o którym mowa w § 14 owu „EURO 10 Plus”,  Ubez-

pieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć dodatkowo poniższe 
podstawowe dokumenty:
1) oryginalny protokół szkody,  
2) oryginalną fakturę dostawy i specyfikację towaru lub kopie potwier-

dzone za zgodność z oryginałem, 
3) oryginalny dokument przewozowy (egzemplarz dla nadawcy/odbiorcy).

2. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania jest dokonywane 
na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
odpowiednich dokumentów wymienionych w § 12 owu „EURO 10 Plus” 
oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wartość ubezpieczeniowa została określona w § 6 ust. 4 niniejszej Klauzuli 
Umownej. W przypadku, gdy wartość ubezpieczeniowa została ustalona 

odmiennie, w sposób indywidualny przed zawarciem umowy ubezpiecze-
nia, wartość tę ustala się na podstawie kosztów lub cen, które stanowiły 
podstawę jej ustalenia. 

4. W przypadku zaistnienia szkody powstałej podczas załadunku/wyładun-
ku mienia, Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany przedłożyć 
Ubezpieczycielowi dokumenty stwierdzające jaki podmiot i na czyje zle-
cenie dokonywał operacji załadunkowych/ wyładunkowych. 

5. Wysokość szkody w przewożonym mieniu ustala się: 
1) w razie utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia w całości lub w czę-

ści albo takiego uszkodzenia mienia, iż z uwagi na jego właściwości 
nie nadaje się ono do naprawy – według wartości ubezpieczeniowej 
utraconego lub uszkodzonego mienia. W razie uszkodzenia  mienia, 
które nadaje się do naprawy – według rzeczywistych kosztów napra-
wy, z zastrzeżeniem ust.7, 

2) w razie uszkodzenia mienia w stopniu kwalifikującym je do dalszej 
sprzedaży - jako różnicę pomiędzy wartością ubezpieczeniową mie-
nia przed powstaniem szkody, a wartością mienia ustaloną w drodze 
przeceny.

6. Odszkodowanie ustala się w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie od-
powiadającej wysokości szkody obliczonej zgodnie z ust. 5, z tym, że:
1)  do wartości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego koszty, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego 
paragrafu,

2)  potrąca się wartość ubytku naturalnego, określonego normami bran-
żowymi lub w umowie/ kontrakcie,  

3) potrąca się wartość pozostałości po zniszczonym lub uszkodzonym 
mieniu, 

4) potrąca się:
1)  franszyzę redukcyjną, która wynosi 300 PLN, z zastrzeżeniem,  

że w przypadku transportu własnego, dla szkód powstałych  
w wyniku rabunku (rozboju) franszyza redukcyjna wynosi 5% 
wartości odszkodowania nie mniej niż 300 PLN, a dla szkód po-
wstałych podczas postoju środka transportu poza miejscem 
strzeżonym wynosi 10% wartości odszkodowania nie mniej niż  
300 PLN lub

2)  franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % wysokości odszkodowa-
nia, jednak nie mniej niż 250 PLN dla szkód powstałych w czasie 
załadunku/wyładunku, o których mowa w § 3 niniejszej Klauzuli 
umownej

7. Jeżeli wysokość szkody została ustalona według kosztów naprawy, to od-
szkodowanie nie może przekroczyć wartości uszkodzonego mienia w dniu 
powstania szkody, ustalonego zgodnie z wartością ubezpieczeniową. 

8. Do wartości ustalonego odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicz-
nościami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpiecze-
nia, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Klauzuli Umownej.

9. Do wartości ustalonego odszkodowania dolicza się również koszty, o któ-
rych mowa w § 3 owu „EURO 10 Plus”.

10. W uzasadnionych przypadkach wysokość odszkodowania może być 
ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę 
powołanego przez Ubezpieczyciela lub przez Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego w porozumieniu z Ubezpieczycielem.

11. W razie szkody niejawnej, Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany 
udowodnić, że szkoda w mieniu powstała w transporcie, w czasie którego 
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

12. W razie odnalezienia mienia, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony 
otrzymał odszkodowania od Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/Ubezpie-
czony zobowiązany jest przyjąć to mienie i dokonać zwrotu wypłaconego 
odszkodowania w granicach wartości odzyskanego mienia, po odlicze-
niu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z jego 
odzyskaniem.

Postanowienia końcowe
§ 8

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu „EURO 10 Plus”.
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Załącznik nr 6 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA

UBEZPIECZENIE KOsZTÓW sTAŁYCH DZIAŁAlNOŚCI

Definicje
§ 1

Z zastrzeżeniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 
10 plus” przez użyte w treści niniejszej Klauzuli Umownej określenia, należy 
rozumieć:
1) koszty stałe działalności – następujące koszty ponoszone przez Ubez-

pieczającego/Ubezpieczonego niezależnie od wielkości wytwarzanej pro-
dukcji lub świadczonych usług:
a) wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę,
b) dzierżawy, wynajmu budynków lub lokali,
c) zużytej energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i odprowadzenia 

nieczystości oraz centralnego ogrzewania,
d) abonamentu za telefony stacjonarne;

2) franszyza redukcyjna – liczba dni roboczych (czasowa franszyza reduk-
cyjna). Wartość franszyzy redukcyjnej wylicza się poprzez pomnożenie 
średnich dziennych kosztów stałych w okresie odszkodowawczym przez 
określona w umowie ubezpieczenia ilość dni roboczych;

3) okres odszkodowawczy - okres, który rozpoczyna się w dniu powstania 
szkody i trwa tak długo, jak długo szkoda ta wywiera wpływ na przerwę 
lub zakłócenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego, nie dłu-
żej jednak niż limit okresu odszkodowawczego, który został określony  
w umowie ubezpieczenia. Okres odszkodowawczy jest niezależny od koń-
ca okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że szkoda powstała w okresie 
ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej Klauzuli Umownej 
mogą być zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumen-
cie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia koszty stałe działal-
ności, które Ubezpieczający/Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania 
lub zakłócenia działalności w wyniku szkody w mieniu powstałej bez-
pośrednio wskutek zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia 
w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel, bez względu na zakres ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, nie odpowiada za koszty stałe 
działalności, które Ubezpieczający/Ubezpieczony poniósł w czasie prze-
rwania lub zakłócenia działalności w wyniku szkody w mieniu powstałej 
bezpośrednio wskutek dymu i sadzy, upadku drzew i masztów, katastrofy 
budowlanej, zalania.

2. Koszty określone w ust. 1 objęte są ubezpieczeniem jeśli ponoszone są na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ubezpieczyciel pokrywa koszty stałe działalności pod warunkiem, że ist-
nieje jej odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia od ognia innych zda-
rzeń losowych, zawartego na mocy owu „EURO 10 Plus”, na skutek zdarzeń 
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia kosztów stałych 
działalności, mogą zostać włączone następujące klauzule dodatkowe, wy-
mienione w załączniku nr 3 do niniejszych owu:
1)  (KCS 06) Klauzula płatności, 
2)  (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4)  (KCS 12) Klauzula prolongaty składki.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 3

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 owu „EURO 10 Plus” ochro-
na ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) utraty zysku,
2) kosztów wynagrodzeń specjalnych pracowników Ubezpieczającego/

Ubezpieczonego (wszelkiego rodzaju premii i dodatków, wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych),

3) kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
4) wydatków na surowce, materiały pomocnicze, produkcyjne lub otrzy-

mane w celu sprzedaży,
5) kar pieniężnych, grzywien, kosztów sadowych i odszkodowań, do 

których wypłaty Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie zobowiązany 
w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wskutek zaistniałej 
szkody.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe 
lub  zwiększone wskutek:
1) nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w pod-

jęciu działalności gospodarczej,
2) braku środków finansowych niezbędnych do odtworzenia lub zastą-

pienia zniszczonego mienia,
3) innowacji lub ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy znisz-

czonego mienia,
4) niemożności ściągnięcia należności w wyniku utraty dokumentów 

księgowych,
5) decyzji prawomocnych władz lub organów, uniemożliwiającej lub 

opóźniającej odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego/Ubez-
pieczonego. 

system i suma ubezpieczenia
§ 4

1. Umowa ubezpieczenia kosztów stałych działalności zawierana jest w sys-
temie na pierwsze ryzyko.

2. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest w wysokości maksymalnie 
10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w zakresie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na mocy owu 
„EURO 10 Plus” lecz w wysokości nie większej niż 250.000 PLN.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 5

1. Ubezpieczyciel zwraca koszty stałe, ponoszone przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego przez czas trwania przerwy lub zakłóceń w działalności 
w okresie odszkodowawczym ustalanym przez Ubezpieczającego we 
wniosku jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia powstania szkody.

2. Wysokość odszkodowania ustala się w wysokości udokumentowanych 
kosztów stałych działalności faktycznie poniesionych przez Ubezpiecza-
jącego/ Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, na podstawie 
przedstawionych faktur.

3. Z ustalonej wysokości odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca franszyzę 
redukcyjną w ilości 5 dni roboczych. 

Postanowienia końcowe
§ 6

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu „EURO 10 Plus”.

Załącznik nr 7 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA

UBEZPIECZENIE WANDAlIZMU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 1

1.  Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie, znajdujące się 
wewnątrz lokalu, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w doku-
mencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:
1)  maszyny, urządzenia, wyposażenie,
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2)  nakłady inwestycyjne,
3)  środki obrotowe,
4)  mienie osób trzecich,
5)  mienie pracownicze,

 użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, 
stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego (nie dotyczy mienia wy-
mienionego w pkt 5).

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli 
obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek wandalizmu.

3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
wskutek wandalizmu rozumianego jako umyślne zniszczenie lub uszko-
dzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (nie będące stroną 
umowy ubezpieczenia).

4. Mienie określone w ust. 2 objęte jest ubezpieczeniem na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdza-
jącym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). 

5. Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy ubezpieczenia wandalizmu, 
mogą zostać włączone następujące klauzule dodatkowe, wymienione  
w załączniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula płatności, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki,

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 
§ 2

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §§ 4, 19, 25, 30 owu Euro 10 
Plus, Ubezpieczyciel ponadto nie odpowiada za szkody powstałe w związ-
ku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź prowadzoną akcją gaśni-
czą lub ratowniczą.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1)  gotówki i wartości pieniężnych, gdzie za wartości pieniężne uważa 

się: czeki, weksle, akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do 
publicznego obrotu, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące 
aktualnie w obiegu, bilety komunikacji publicznej, złoto, srebro i wy-
roby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i pozostałe 
metale z grupy platynowców,

2)  kart płatniczych,
3)  mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub 

przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzeal-
nych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżute-
rii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli 
poglądowych,

4)  stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu 
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

5)  pojazdów mechanicznych.

system i suma ubezpieczenia
§ 3

1. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na 
pierwsze ryzyko, zgodnie z zapisami § 2 pkt 39 owu „EURO 10 Plus”.

2. Sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala Ubezpieczający od-
dzielnie dla przedmiotów wymienionych w §1 ust. 1 niniejszej Klauzuli 
Umownej.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania 
§ 4

1. Rozmiar szkody i wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z § 21 owu 
„Euro 10 Plus”.

2. Z ustalonej wysokości odszkodowania Ubezpieczyciel potrąca franszyzę 
redukcyjną w wysokości 300 PLN.

Postanowienia końcowe
§ 5

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu „EURO 10 Plus”.

             Załącznik nr 8 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA

UBEZPIECZENIE sZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD sTŁUCZENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 1

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieuszkodzone szyby i inne 
przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie  
z ich przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków 
oraz lokali, stanowiących własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
lub znajdujących się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego,  
w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia:
1) oszklenie ścian i dachów,
2) szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby przeciwporanieniowe, prze-

ciwwłamaniowe i kuloodporne, 
3) płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów 

stołów i lad sprzedażowych,
4) przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin,
5) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe,
6) szyldy i transparenty, 
7) rurki neonowe i tablice świetlne,
8) wykładziny szklane i kamienne, 
9) witraże, z wyłączeniem wartości artystycznej.

2. Na podstawie niniejszej klauzuli przedmioty wymienione w ust. 1 objęte 
są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia 
(rozbicia).

3. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, umowa 
ubezpieczenia może dodatkowo obejmować udokumentowane koszty 
ustawienia rusztowań umożliwiających zamontowanie lub zainstalowanie 
ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem, 
pod warunkiem określenia w umowie ubezpieczenia (polisie) odrębnego 
limitu odpowiedzialności.

4. Mienie określone w niniejszej klauzuli objęte jest ubezpieczeniem na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia szyb i innych 
przedmiotów stałych od stłuczenia, mogą zostać włączone następujące 
klauzule dodatkowe, wymienione w załączniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula płatności, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3)  (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki.

system i suma ubezpieczenia
§ 2

1. W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na 
pierwsze ryzyko.

2. Sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ustala się oddzielnie dla przed-
miotów wymienionych w §1 ust. 1 oraz dla kosztów ustawienia rusztowań, 
jeżeli mają być dodatkowo ubezpieczone.

3. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, 
wymienionych w §1 ust. 1, ustalana jest w wysokości prawdopodobnej 
maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia ob-
jętego zakresem ubezpieczenia, według wartości odpowiadającej cenie 
zakupu z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu, transportu 
oraz wykonania napisów, ozdób i liter według istniejących wzorów.

Ograniczenia i wyłączenia szczególne 
§ 3

1.  Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §§ 4, 19 i 30 owu „EURO 10 
Plus” ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych,
2) szkła artystycznego,
3) szyb w szklarniach i inspektach,
4) szyb w pojazdach i środkach transportu.

2.  Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1)  nie przekraczające 100 PLN,
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2)  powstałe w oszkleniach stanowiących osprzęt urządzeń technicznych 
i instalacji,

3)  powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany 
barwy,

4)  polegające na odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych 
przedmiotów,

5)  będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń 
neonowych,

6)  wynikłe ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania,
7)  powstałe podczas wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego 

przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub przewozu.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 4

1 Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie ceny zakupu  lub kosz-
tów naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego ro-
dzaju, gatunku, materiału i wymiarów, udokumentowanych stosownymi 
fakturami, według cen obowiązujących w dniu wypłaty odszkodowania.

2 Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody w 
ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem poniesionych przez Ubezpie-
czającego i udokumentowanych kosztów:
1)  demontażu i montażu,
2)  transportu,
3)  wykonania napisów, ozdób i liter według wzorów istniejących w dniu 

powstania szkody,
4)  ustawienia i rozebrania rusztowań, o ile zostały one dodatkowo 

ubezpieczone.

Postanowienia końcowe
§ 5

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu „EURO 10 Plus”.

Załącznik nr 9 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLAUZULA UMOWNA 

UBEZPIECZENIE NAsTĘPsTW NIEsZCZĘŚlIWYCH WYPADKÓW PRZY 
PRACY

Definicje
§ 1

Z zastrzeżeniem odpowiednich definicji wymienionych w § 2 owu „EURO 10 
plus” przez użyte w treści niniejszego załącznika określenia, należy rozumieć:
1) bójka – starcie między co najmniej trzema osobami, które ataku-

ją się wzajemnie i tym samym występują zarazem w roli napastników  
i napadniętych; 

2) choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała 
Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patolo-
gii, co do której lekarz może postawić diagnozę;

3) choroba psychiczna – zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego lecze-
nie choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfika-
cji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako zaburzenia psychiczne 
i zaburzenia zachowania (kod ICD: F00-F99);

4) choroba zawodowa – choroba znajdująca się w wykazie chorób stano-
wiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 
2009 roku w sprawie chorób zawodowych;

5) działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budow-
lana, handlowa, usługowa  w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej, a także działalność zawodowa 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły na podstawie wpisu do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej;

6) lekarz – osoba posiadająca odpowiednie, formalnie potwierdzone kwali-
fikacje zgodnie z wymogami prawa, wykonująca zawód w zakresie swoich 
uprawnień i kwalifikacji, niebędąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub 
osobą bliską dla Ubezpieczonego;

7) lekarz zaufania – lekarz medycyny lub stomatologii, z którym Ubezpie-
czyciel zawarł umowę o współpracy  w zakresie oceny stanu zdrowia i pod-
jętego leczenia. Lekarz zaufania będący osobą bliską dla Ubezpieczonego 
nie może dokonywać dla potrzeb Ubezpieczyciela oceny stanu zdrowia  
i podjętego leczenia; 

8) materiały wybuchowe – substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo 
mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu  
o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować 
zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione ma-
teriałem wybuchowym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.  
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i tech-
nologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także ustawy z dnia  
21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użyt-
ku cywilnego;

9) nieszczęśliwy wypadek przy pracy – wypadek przy pracy w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mający miejsce w trakcie 
trwania ochrony ubezpieczeniowej;

10) ocena ryzyka – procedura ustalona i stosowana przez Ubezpieczyciela 
przy obejmowaniu ochroną ubezpieczeniową osoby fizycznej lub grupy 
osób, mająca wpływ na wysokość składki i zakres ochrony ubezpiecze-
niowej, uwzględniająca w szczególności: wysokość sumy ubezpieczenia, 
liczebność grupy, rodzaj prowadzonej działalności/wykonywanej pracy;

11) ochrona ubezpieczeniowa – zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty 
świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określone-
go w umowie ubezpieczenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowie-
dzialność ubezpieczeniową;

12) pobicie – czynna napaść dwóch lub więcej osób na inną osobę lub osoby,  
w której występuje wyraźny podział ról na napastników i broniących się;

13) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy oraz 
praktyka zawodowa, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej;

14) pozostawanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie, gdy zawar-
tość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od  
0,1 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu;

15) pracodawca – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowo-
ści prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
o ile zatrudnia pracowników;

16) pracownik – osoba zatrudniona przez pracodawcę na podstawie umo-
wy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy  
o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy, której przedmiotem 
jest zatrudnienie. Dla potrzeb niniejszych OWU na równi z zatrudnieniem 
traktuje się przynależność osób przystępujących do ubezpieczenia do or-
ganizacji takich jak: związek zawodowy, związek sportowy, klub sportowy, 
stowarzyszenie, partia polityczna, w sytuacji gdy organizacje te zawiera-
ją umowy ubezpieczenia na rachunek swoich członków. Za pracownika 
uważa się również osobę fizyczną będącą Ubezpieczającym, która jest 
przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej (o ile 
umowa ubezpieczenia zawierana jest na rachunek pracowników tego 
przedsiębiorstwa); 

17) przystąpienie do ubezpieczenia – objęcie ochroną ubezpieczeniową 
osoby fizycznej zgłoszonej przez Ubezpieczającego  do ubezpieczenia 
grupowego na podstawie niniejszych OWU; 

18) sporty wysokiego ryzyka - bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka 
lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy 
ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, 
snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardo-
we, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo 
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, ba-
loniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na 
bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, 
kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 
12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeź-
dziectwo, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy 
pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, 
freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach 
lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych 
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oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poru-
szania się po śniegu lub lodzie;

19) stałe źródło dochodu - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, po-
wołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu 
menedżerskiego lub innej umowy, której przedmiotem jest zatrudnienie  
lub dochód uzyskiwany w związku z prowadzoną działalnością gospodar-
czą;

20) substancja psychotropowa – każda substancja pochodzenia naturalne-
go lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona  
w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

21) środek odurzający - substancja pochodzenia naturalnego lub synte-
tycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie 
stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii;

22) środek zastępczy – substancja pochodzenia naturalnego lub synte-
tycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich 
część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzające-
go lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek 
odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wpro-
wadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odręb-
nych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii;

23) świadczenie – kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przy-
padku śmierci Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnione-
mu przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia powstałego  
w wyniku zajścia zdarzenia, które jest objęte odpowiedzialnością ubezpie-
czeniową Ubezpieczyciela; 

24) Ubezpieczający –  jeden z podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, 4 
owu Euro 10 Plus, zawierający umowę ubezpieczenia i zobowiązany do 
opłacenia składki ubezpieczeniowej;

25) ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubez-
pieczyciela z Ubezpieczającym na rzecz osób fizycznych, przy czym mini-
malna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 
3 osoby;

26) Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł 
umowę ubezpieczenia, pod warunkiem, iż w dniu przystąpienia do ubez-
pieczenia nie ukończyła 69 lat; 

27) udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany  
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 jako kod: I60-I64;;

28) Uprawniony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymania 
świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego  w następstwie nieszczę-
śliwego wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie 
śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, za 
Uprawnionego uważa się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego 
według następującej kolejności i udziałów:
a) współmałżonek Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że nie została orze-

czona separacja,
b) dzieci Ubezpieczonego (w częściach równych),
c) rodzice Ubezpieczonego (w częściach równych),
d) pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego będący 

spadkobiercami Ubezpieczonego (w częściach równych); 
29) uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe  

w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nieroku-
jącym poprawy uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu;

30) wada wrodzona – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana  
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberra-
cje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99);

31) wyczynowe uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie forma 
aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu dys-
cyplin sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupo-
waniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, w celu uzyskania,  
w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wy-
ników sportowych przez osoby będące członkami klubów, związków 
i organizacji sportowych. W rozumieniu niniejszych OWU za wyczyno-
we uprawianie sportu uważa się również uprawianie sportu w celach 
zarobkowych; 

32) zawał serca - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany  
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 jako kod: I21-I22.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
§ 2

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku przy 
pracy, który wydarzył się Ubezpieczonemu w trakcie trwania ochrony ubez-
pieczeniowej, polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na 
zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia 
§ 3

1. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o posta-
nowienia niniejszych OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa 
nieszczęśliwego wypadku przy pracy, który miał miejsce w trakcie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o posta-
nowienia niniejszych OWU zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony 
o następujące klauzule dodatkowe, wymienione w Załączniku nr 3 do ni-
niejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula płatności, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki.

Wyłączenia odpowiedzialności
 § 4

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w § 4 owu Euro 10 Plus, Ubez-
pieczyciel ponadto nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie 
lub w związku z: 
1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez 

Ubezpieczonego,
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samo-

okaleczenia się przez Ubezpieczonego,
3) uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą objęcia ochroną ubezpie-

czeniową Ubezpieczonego,
4) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą 

pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia 
danego pojazdu,

5) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą 
pojazdu, jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego 
badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnie-
je wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, 
a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego 
wypadku, 

6) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, 
pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych jako kie-
rowca pojazdu, pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdu,

7) bójką,
8) pobiciem, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony występuje  

w charakterze broniącego się,
9) chorób nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione  

w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
10) chorobą zawodową, chorobą psychiczną, 
11) wadami wrodzonymi i ich następstwami,
12) zawałem serca lub udarem mózgu, 
13) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego, 
14) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego,
15) omdleniem, jeżeli nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku,
16) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu albo innych 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków za-
stępczych w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków 
zgodnie z zaleceniem lekarza,

17) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi,
18) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszka-

mi, a także aktami terroru.
2. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje:

1) zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne,
2) uszkodzeń dysków międzykręgowych.
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Rodzaje i wysokość świadczeń 
§ 5

1.  W związku z zaistniałym w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwym wypad-
kiem przy pracy objętym odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, umowa 
ubezpieczenia zapewnia:
1) z tytułu uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku:
a) w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy ubezpie-

czenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu, poniżej 100% - taki procent 

sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, w jakim 
Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu,. 

2) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwe-
go wypadku jeśli wystąpiła w ciągu 12 miesięcy  od daty nieszczę-
śliwego wypadku przy pracy – 100% sumy ubezpieczenia określonej  
w umowie ubezpieczenia.

suma ubezpieczenia
§ 6

1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpiecza-
jącego. 

2. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego Ubezpieczonego i okre-
ślona jest w umowie ubezpieczenia, może wynosić 5.000 zł, 10.000 zł,  
15.000 zł, 20.000 zł lub 25.000 zł.

3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela wobec każdego Ubezpieczonego na jedno zdarzenie ubezpiecze-
niowe w okresie ubezpieczenia.

4. Suma wszystkich świadczeń wypłaconych jednemu Ubezpieczonemu, 
a w razie jego śmierci Uprawnionemu z tytułu jednego zdarzenia ubez-
pieczeniowego nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej  
w umowie ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Umowa ubezpieczenia grupowego może zostać zawarta w formie imien-
nej lub bezimiennej z zastrzeżeniem, że:
1) warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie 

imiennej jest dołączenie do wniosku Ubezpieczającego imiennej listy 
osób przystępujących do ubezpieczenia,

2) warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie 
bezimiennej jest objęcie ubezpieczeniem 100% pracowników zatrud-
nionych przez Ubezpieczającego.

Prawa i obowiązki stron umowy
§ 8

1. Z zastrzeżeniem praw i obowiązków stron umowy określonych w §10 
OWU Euro 10 plus:
1) w przypadku umów ubezpieczenia grupowego zawartego w for-

mie imiennej Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania 
do Ubezpieczyciela w terminie ustalonym w umowie ubezpiecze-
nia list osób przystępujących do ubezpieczenia i/lub występujących  
z ubezpieczenia

2) Ubezpieczyciel obowiązany jest do udostępnienia Ubezpieczające-
mu, Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpie-
czyciela we wszystkich jednostkach organizacyjnych Ubezpieczyciela, 
w taki sposób, aby Ubezpieczający mógł zapoznać się z nią przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego tekst Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpie-
czyciela dostarczany jest Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu pod 
wskazany adres.

Zgłoszenie roszczenia i ustalenie świadczenia
§ 9

1. W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, Ubezpieczający/ Ubezpieczony obowiązany jest do:
1) niezwłocznego (w ciągu 24 godzin) zgłoszenia się do lekarza i zasto-

sowania się do jego zaleceń,
2) zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenio-

wą jednostkę organizacyjną Ubezpieczyciela, nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji,  
o ile stan zdrowia mu na to pozwala,

3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczycie-
la, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takich badań 
pokrywa Ubezpieczyciel. 

2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawo-
we informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego,
2) numer polisy,
3) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego,
4) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje 

Uprawniony,
5) datę nieszczęśliwego wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności 

jego zaistnienia,
6) imię i nazwisko,  adres  świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zgła-

szającego roszczenie.
3. W celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zo-

bowiązany jest dostarczyć poniższe podstawowe dokumenty, o ile są  
w posiadaniu zgłaszającego roszczenie:
1) kopię protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 
2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy  sporządzony  przez zespół powypadkowy po-
wołany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy, lub kopię karty wypadku przy pra-
cy sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zda-
rzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypa-
dek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku  
i terminu jej sporządzenia,  

2) kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile było zgłoszone, 
3) dokumentację medyczną opisującą rodzaj doznanych obrażeń oraz 

zawierającą dokładną diagnozę,
4) zaświadczenia lekarskie z przebiegu procesu leczenia oraz zawierają-

ce dokładną diagnozę,
5) kartę informacyjną ze szpitala,
6) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwe-

go wypadku przy pracy: 
a)   zaświadczenie lekarskie – karta zgonu, 
b)  akt zgonu Ubezpieczonego lub orzeczenie sądu uznające Ubez-

pieczonego za osobę zmarłą, 
7) inne dokumenty określone w postanowieniach dodatkowych lub od-

miennych od OWU wprowadzonych do umowy ubezpieczenia lub  
w piśmie, o którym mowa w §13 ust. 4 OWU Euro 10 plus. 

3. Wykaz podstawowych dokumentów może zostać uzupełniony w piśmie, 
o którym mowa w §13 ust. 4 OWU Euro 10 plus.

4. Ubezpieczyciel może na swój koszt, kierować Ubezpieczonego na badania 
lekarskie z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi. 

5. Ubezpieczyciel może wystąpić do podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udziela-
ły świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu, za pośrednictwem lekarza 
upoważnionego przez Ubezpieczyciela, z żądaniem przekazania infor-
macji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego  
i weryfikacją danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do 
świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świad-
czenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego.

6. Wystąpienie Ubezpieczyciela o informację, o której mowa  w ust. 8, 
wymaga pisemnej zgody Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela 
ustawowego.

7. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po 
zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza lecze-
nia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia nieszczęśliwego 
wypadku. 

8. Orzeczony stopień (procent) uszczerbku na zdrowiu z tytułu poszczegól-
nych rodzajów uszczerbku na zdrowiu, wynikających z jednego nieszczęśli-
wego wypadku jest sumowany, przy czym suma orzeczonego uszczerbku 
na zdrowiu z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekro-
czyć wysokości 100%. 

9. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu, nie bierze się 
pod uwagę charakteru czynności zawodowych wykonywanych przez 
Ubezpieczonego.

10. Stopień uszczerbku na zdrowiu może być ustalany zaocznie przez lekarza 
zaufania na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej dokumen-
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tacji z przebiegu leczenia lub na podstawie badania przeprowadzonego 
przez lekarza zaufania z udziałem Ubezpieczonego.

11. Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie Tabeli Norm 
Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczyciela udostępnianej Ubezpieczające-
mu lub Ubezpieczonemu, na każdy ich wniosek, zgodnie z postanowie-
niami § 8 ust. 1 pkt. 2.

12. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funk-
cje przed wypadkiem były już upośledzone, świadczenie wypłaca się  
z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku 
na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypad-
ku, a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem.

13. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśli-
wego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu.

Postanowienia końcowe
§ 10

W pozostałych, niezmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli 
Umownej, postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 
Plus”.

Załącznik nr 10 
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EURO 10 Plus” 

KLALUZULA UMOWNA

UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

Definicje
§ 1

Przez użyte w treści niniejszej Klauzuli Umownej określenia, należy rozumieć:
1) koszty pomocy prawnej – uzasadnione rodzajem sprawy koszty, które 

powinien ponieść na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczony 
celem prowadzenia postępowania sądowego (cywilnego, administra-
cyjnego, karnego i arbitrażowego) lub poza sądowego (postępowanie 
ugodowe lub polubowne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej) w zakresie ochrony prawnej swoich interesów wynikających ze 
zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada-
nym mieniem;

2) zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie związane z prowadzoną działal-
nością gospodarczą i posiadanym mieniem zaistniałe w okresie ubezpie-
czenia, w wyniku którego Ubezpieczony powinien ponieść koszty pomocy 
prawnej celem prowadzenia postępowania sądowego lub poza sądowe-
go w zakresie ochrony prawnej swoich interesów;

3) udział własny - ustalona w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa,  
o którą pomniejsza się wypłacane koszty pomocy prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z pro-
wadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej Ubezpieczonego  
w postępowaniu sądowym lub poza sądowym w związku ze zdarzenia-
mi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym 
mieniem.

2. Ubezpieczenie obejmuje koszty pomocy prawnej udzielonej w wyniku 
zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

3. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia ochrony praw-
nej, mogą zostać włączone następujące Klauzule dodatkowe, wymienione 
w Załączniku nr 3 do niniejszych owu: 
1) (KCS 06) Klauzula płatności, 
2) (KCS 08) Klauzula pro rata temporis,
3) (KCS 11) Klauzula warunków i taryf,
4) (KCS 12) Klauzula prolongaty składki.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące rodzaje świadczeń:
1) koszty pomocy prawnej przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego rosz-

czeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, których 
następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa, a które nie wynikają  
z czynności prawnej. Za roszczenia odszkodowawcze z tytułu czy-
nów niedozwolonych uważa się także roszczenia odszkodowawcze, 
w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny,

2) koszty pomocy prawnej przy dochodzeniu przez Ubezpieczonego rosz-
czeń z tytułu umów związanych z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą i posiadanym mieniem;

3) koszty pomocy prawnej w związku z dochodzeniem przez Ubezpieczone-
go i przeciwko niemu roszczeń z zakresu prawa pracy związanych z pro-
wadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

4) koszty pomocy prawnej w związku z dochodzeniem przez Ubezpieczone-
go i przeciwko niemu roszczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych zwią-
zanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

5) koszty pomocy prawnej w zakresie obrony przed roszczeniami kierowany-
mi przez inne osoby przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu czynów niedo-
zwolonych i umów związanych z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą i posiadanym mieniem,

6) koszty pomocy prawnej w sprawach karnych – tj. obrony w postępowaniu 
karnym w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykrocze-
nia. W przypadku orzeczenia wobec Ubezpieczonego kary pozbawie-
nia wolności lub grzywny przekraczającej  1.000,00 PLN, ubezpieczenie 
obejmuje dodatkowo, przy każdym zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, 
łącznie nie więcej niż dwa rodzaje postępowań z następującego katalogu:  
o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe 
zwolnienie lub rozłożenie grzywny na raty.

§ 4
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 3 niniejszego paragrafu Ubezpieczyciel w grani-

cach sumy ubezpieczenia pokrywa koszty związane ze świadczeniem 
usług przez podmioty uprawnione do udzielania pomocy prawnej w za-
kresie wskazanym poniżej:
1) koszty porad i opinii, udzielanych przez podmioty uprawnione do 

świadczenia pomocy prawnej, czyli koszty wynajęcia adwokata lub 
radcy prawnego prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej do wysokości stawek minimalnych wynagrodzenia 
adwokata lub radcy prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców,
3) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej 

prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich po-
krycia na mocy prawomocnego orzeczenia,

4) koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
5) koszty podróży Ubezpieczonego do sądu w kraju lub za granicą i z 

powrotem do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli konieczne jest jego stawienie się przed sądem w cha-
rakterze oskarżonego lub strony, lub w celu   uniknięcia niekorzyst-
nych konsekwencji prawnych. Zwrot kosztów następuje do wysokości 
kosztów podróży koleją 2 klasy lub autobusem, a jeżeli odległość mię-
dzy siedzibą sądu, a miejscem zamieszkania Ubezpieczonego prze-
kracza 1500 km, pokrywane są koszty transportu samolotem w klasie 
ekonomicznej,

6) koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony prawnych 
interesów Ubezpieczonego,

7) pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą 
one ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym 
postępowaniem.

2. Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymienione w ust.1 niniejszego para-
grafu, o ile ich zasadność wynika z powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawnych, wyroków sądowych, a w pozostałych przypadkach, 
gdy celowość ich poniesienia oraz wysokość została uprzednio z nim 
uzgodniona.

3. Koszty wymienione w ust. 1 paragrafu są zwracane Ubezpieczonemu 
po przedstawieniu dowodu ich faktycznego poniesienia. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel 
może wypłacić zaliczkową kwotę na pokrycie kosztów lub ponieść koszty 
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w imieniu Ubezpieczonego. W sprawach karnych koszty wynagrodzenia 
adwokata Ubezpieczyciel zwraca po zakończeniu postępowania sądowe-
go w danej instancji.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 5

Poza wyłączeniami określonymi w postanowieniach generalnych owu, ochro-
na ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
1) wynikających z przepisów prawa dotyczących umów agencyjnych, fundu-

szy inwestycyjnych, obligacji, papierów wartościowych,
2)  spółek handlowych kierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i roszczeń 

Ubezpieczonego do tych spółek,
3) spółdzielni i spółdzielni mieszkaniowych przeciwko Ubezpieczonemu oraz 

roszczeń Ubezpieczonego skierowanych do tych podmiotów,
4) stowarzyszeń i związków zawodowych przeciwko Ubezpieczonemu oraz 

roszczeń Ubezpieczonego kierowanych do tych podmiotów,
5) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, po-

zostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa ochro-
ny konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad 
konkurencji,

6) pozostających w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi 
i spekulacyjnymi, 

7) z umów poręczenia i przejęcia długów,
8) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego,
9) z zakresu prawa budowlanego oraz pozostających w związku z:

a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabu-
dowę,

b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo części 
budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu ubez-
pieczającego albo też ubezpieczający zamierza je nabyć albo objąć  
w posiadanie,

c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeżeli do 
jej wykonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub 
pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są własno-
ścią lub znajdują się w posiadaniu ubezpieczającego albo też ubez-
pieczający zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,

d) finansowaniem przedsięwzięć określonych w pkt a)-c)
10) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w szczególności w związ-

ku ze szkodami na nieruchomościach, spowodowanymi ruchem zakładu 
górniczego,

11) z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz prawa karno skarbowego,
12) z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony danych osobowych,
13) dotyczących kosztów pomocy prawnej w sprawach w postępowaniu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym
14) w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo upadłościowym, 

które zostało albo ma zostać wszczęte w stosunku do ubezpieczonego,
15) w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem, scala-

niem i wywłaszczaniem nieruchomości oraz prywatyzacją, reprywatyzacją 
i innymi przekształceniami własnościowymi o podobnym charakterze,

16) w postępowaniu w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu 
zatrzymywania się albo też w postępowaniu w związku z parkowaniem 
pojazdów w sposób niezgodny z przepisami miejscowymi,

17) dotyczących kosztów obrony tych interesów prawnych są pokryte z innej 
umowy ubezpieczenia, zawartej z Ubezpieczycielem dotyczące tego sa-
mego postępowania,

18) kosztów pomocy prawnej w związku z posiadaniem lub użytkowaniem 
pojazdów:

a) składanych z części (składaków),
b) o nadwoziu otwartym i nadwoziu posiadającym miękki dach,
19) kosztów pomocy prawnej w sprawach powstałych podczas udziału  

w wyścigach samochodowych, konkursach, rajdach, treningach, 
podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, a także podczas prób 
szybkościowych,

20) kosztów pomocy prawnej jeżeli w momencie wystąpienia zdarzenia obję-
tego ubezpieczeniem:
a) Ubezpieczony jako kierujący pojazdem nie posiadał wymaganego 

przez przepisy prawa jazdy,
b) Ubezpieczony jako kierujący prowadził pojazd bez wymaganego ze-

zwolenia albo świadectwa kwalifikacji,
c) pojazd, którym kierował Ubezpieczony nie był zarejestrowany, albo 

też nie posiadał aktualnych badań technicznych,
d) Ubezpieczony jako kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających określonych w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii,

21) obrony interesów prawnych Ubezpieczonego z umów, jeżeli umyślnie nie 
wykonał lub dopuścił się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu zobo-
wiązań wynikających z tych umów,

22) roszczeń wynikających ze zniszczenia lub uszkodzenia towarów przewo-
żonych pojazdem należącym do Ubezpieczonego,

23) kosztów związanych z zawinionym przez Ubezpieczonego uchybieniem 
terminów ustawowych lub umownych do dokonania określonych czyn-
ności, ale nieuzasadnioną zwłoką w powiadomieniu Ubezpieczyciela  
o terminach lub zobowiązaniach, o ile Ubezpieczony miał taki 
obowiązek,

24) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nieupraw-
nionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym 
zakresie,

25) kosztów poniesionych na opłacenie kar sądowych i administracyjnych, 
26) kosztów, których poniesienie nie zostało uprzednio uzgodnione z Ubezpie-

czycielem.
27) roszczeń wobec ubezpieczyciela albo działającego w jego imieniu pod-

miotu, zajmującego się likwidacją szkód, jeżeli roszczenia te wynikają  
z umowy ubezpieczenia ochrony prawnej.

suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany
§ 6

1 Ubezpieczający ma do wyboru jedną z dwóch sum ubezpieczenia:       
15.000 PLN lub 25.000 PLN, która stanowi górną granicę odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela z tytułu jednego i/lub wszystkich zdarzeń w okresie 
ubezpieczenia. Odnosi się to również do kilku zdarzeń ubezpieczenio-
wych, pomiędzy którymi istnieje związek przyczynowy.

2 Strony umowy ubezpieczenia mogą ustalić inną sumę ubezpieczenia niż 
sumy ubezpieczenia wymienione w ust. 1.

3 Ustalona wysokość sumy ubezpieczenia zostaje wpisana w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

4 Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę zrealizowanej wypłaty 
dotyczącej pokrycia kosztów pomocy prawnej (zasada konsumpcji sumy 
ubezpieczenia), z zastrzeżeniem postanowień ust.5.

5 Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma ubez-
pieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub pod-
wyższona w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona lub podwyższona suma 
ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
od dnia następnego po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela  
i opłaceniu dodatkowej składki przez Ubezpieczającego.

Prawa i obowiązki stron
§ 7

1. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, będącego pod-
stawą zgłoszenia roszczeń związanych z kosztami pomocy prawnej Ubez-
pieczający zobowiązany jest:
1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu ubezpiecze- 

niowym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, zawiadomić na piśmie  
o jego wystąpieniu Ubezpieczyciela. Zawiadomienie powinno  
zawierać w szczególności: informację o terminie zdarzenia, okolicz- 
nościach, miejscu i przyczynie jego powstania, o przewidywanych  
kosztach w zakresie pomocy prawnej, numer polisy i dane Ubez-
pieczającego,

2) umożliwić Ubezpieczycielowi w miarę posiadanych możliwości do-
konanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności zdarzenia 
ubezpieczeniowego i wysokości przewidywanych kosztów pomocy 
prawnej i ich zasadności, udzielić wszelkiej możliwej pomocy, jak 
również udzielić Ubezpieczycielowi potrzebnych w tym celu dodat-
kowych wyjaśnień i informacji oraz przedstawić dowody i dokumenty, 
jakie odpowiednio do stanu sprawy są wymagane (w tym udostępnić 
pełną dokumentację i materiały dowodowe);

3) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia i ogranicze-
nia przewidywanych kosztów,

4) nie podejmować działań, które mogłyby spowodować nieuzasadnio-
ne zwiększenie kosztów lub  trudności w uzyskaniu ich zwrotu od 
strony przeciwnej.

2. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie 
zastosował środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragra-
fu, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe  
z tego powodu.
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3. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obo-
wiązków określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 niniejszego paragrafu przez Ubez-
pieczającego, ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe 
z tego powodu.

Zgłoszenie roszczeń 
Ustalenie zakresu i wysokości kosztów pomocy prawnej

§ 8
1. Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu Ubezpieczający/Ubezpieczony może 

złożyć w każdej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela.
2. Do zgłoszenia o zdarzeniu Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 

jest dołączyć poniższe podstawowe dokumenty lub informacje: 
1) kopię posiadanego zgłoszenia zdarzenia organom ścigania lub innym 

podmiotom, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub za-
pisami owu należało powiadomić ,

2) posiadane dowody, dokumenty i faktury, które są niezbędne do usta-
lenia zakresu i wysokości kosztów ochrony prawnej, 

3) kopie stosownych umów – jeżeli stanowią one podstawę dochodzenia 
roszczeń z tytułu ochrony prawnej, 

4) dane znanych sobie świadków zdarzenia, o ile specyfika sprawy i jej 
okoliczności wskazują, że mogą być one istotne z punktu widzenia 
ustalenia odpowiedzialności, bądź innych elementów będących 
przedmiotem rozstrzygnięcia w postępowaniu likwidacyjnym.

3.  Wykaz podstawowych dokumentów może zostać uzupełniony lub zmieniony 
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego 
objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpiecza-
jącego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi  
z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące usta-
lenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i ich 
wysokości, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie 
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumen-
ty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub 
wysokości kosztów, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania.

5. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji ma-
jących związek z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wyso-
kości kosztów, Ubezpieczyciel w terminie siedmiu dni od daty powzięcia 
dodatkowych informacji, pisemnie lub drogą elektroniczną informuje 
Ubezpieczającego, lub Ubezpieczonego, jakie dodatkowe dokumenty są 
potrzebne celem odniesienia się do zgłoszonych roszczeń.

§ 9
1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub 

radcy prawnego w zakresie reprezentowania lub  wspierania jego intere-
sów w postępowaniu sądowym lub poza sądowym.

2. Adwokat lub radca prawny powinien prowadzić praktykę w miejscowości 
siedziby sądu lub organu, który jest miejscowo właściwy do rozpoznania 
sprawy w pierwszej instancji.

3. W przypadku, gdy adwokat lub radca prawny wskazany przez Ubezpie-
czonego prowadzi praktykę poza miejscowością, w której ma siedzibę sąd 
właściwy do rozpoznania sprawy. wymagana jest akceptacja przez Ubez-
pieczyciela tego adwokata lub radcy prawnego.

§ 10
1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego faktur i innych dokumentów zwią-
zanych z ustaleniem poniesionych kosztów i ich wysokości w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa, istniejące taryfy lub stawki opłat obo-
wiązujące dla danego rodzaju spraw oraz zgodności z zawartą umowa 
ubezpieczenia.

2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubez-
pieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli na 
sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubez-
pieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość 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.  

Realizacja wypłaty w zakresie poniesionych kosztów
§ 11

1. Ubezpieczyciel zwraca koszty pomocy prawnej lub wypłaca zaliczkę na 
ich pokrycie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczonego w wyni-
ku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia 
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
kosztów pomocy prawnej, zawartej z Ubezpieczonym ugody lub prawo-
mocnego orzeczenia sądowego. 

2. Należna do wypłaty kwota kosztów pomocy prawnej ulega pomniejsze-
niu o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 PLN.

3. Wypłata kosztów następuje w formie: przelewu, wypłaty gotówki z kasy 
lub przekazem pocztowym po potrąceniu kosztów wysyłki.

4. Wypłata jest realizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Ubezpieczyciela zawiadomienia o powstaniu zdarzenia.

5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecz-
nych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 
kosztów okazało się niemożliwe, wypłata następuje w terminie 14 dni od 
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych 
okoliczności było możliwe. Dotyczy to zwłaszcza przypadków korzystania 
z procedury ustalonej w § 11. Jednakże bezsporną część kosztów Ubez-
pieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o zajściu zdarzenia. 

6. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 lub 5 Ubezpieczyciel nie dokona wy-
płaty, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach 
niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w powyższym 
terminie. 

7. Jeżeli zwrot kosztów pomocy prawnej nie przysługuje lub przysługuje  
w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpie-
czyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem,  
w terminie określonym w ust. 4 lub 5, wskazując na okoliczności oraz  
na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę 
wypłaty oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń 
na drodze sądowej.

8.  Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się ze stanowiskiem 
Ubezpieczyciela odnośnie odmowy wypłaty poniesionych kosztów po-
mocy prawnej lub z wysokością ustalonych przez Ubezpieczyciela kosz-
tów, może w terminie 30 dni od daty otrzymania stanowiska w sprawie 
zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd 
Ubezpieczyciela.

9. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 7 i 8 Ubezpieczający 
lub Ubezpieczony może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, 
jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich 
rozpatrywania. 

10. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie zgadza się ze stanowiskiem 
Ubezpieczyciela odmawiającym wypłaty poniesionych kosztów lub z wy-
sokością uznanych kosztów może dochodzić roszczeń na drodze sądowej 
bez zachowania trybu określonego w ust. 7 i 8.

Postanowienia końcowe
§ 12

W pozostałych, nie zmienionych lub nieuregulowanych w niniejszej klauzuli 
Umownej postanowieniach mają odpowiednio zastosowanie zapisy Postano-
wień Generalnych i Końcowych owu “EURO 10 Plus”.
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