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Ubezpieczenie Hestia Biznes

3U]HGVLĊELRUVWZR��6RSRFNLH�7RZDU]\VWZR�8EH]SLHF]HĔ�
(5*2�+HVWLD�6SyáND�$NF\MQD��3ROVND

3URGXNW��3DNLHWRZH�XEH]SLHF]HQLH� 
PDMąWNRZH�+HVWLD�%L]QHV

3HáQH�LQIRUPDFMH�SRGDQH�Vą�Z�2JyOQ\FK�:DUXQNDFK�8EH]SLHF]HQLD�+HVWLD�%L]QHV�]�GQLD����ZU]HĞQLD������U���NRG��%�,+%���������3RMĊFLD�XĪ\WH� 
Z�QLQLHMV]\P�GRNXPHQFLH�SU]\MPXMą�]QDF]HQLH�RNUHĞORQH�Z�ZZ��2:8�

-DNLHJR�URG]DMX�MHVW�WR�XEH]SLHF]HQLH"
8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�RJQLD�L�LQQ\FK�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK��JUXSD���XEH]SLHF]HQLD�V]NyG�VSRZRGRZDQ\FK�Ī\ZLRáDPL���PLHQLD�RG�NUDG]LHĪ\�]�ZáDPDQLHP� 
L�UDEXQNX��JUXSD���SR]RVWDáH�V]NRG\�U]HF]RZH��Z\ZRáDQH�SU]H]�JUDG�OXE�PUy]�RUD]�LQQH�SU]\F]\Q\�MDN�QS��NUDG]LHĪ���PLHQLD�RG�ZDQGDOL]PX��JUXSD�����VSU]ĊWX�
HOHNWURQLF]QHJR��JUXSD���L�����PLHQLD�RG�ZV]\VWNLFK�U\]\N��JUXSD���L�����RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]�W\WXáX�SURZDG]HQLD�G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�OXE�XĪ\WNRZDQLD�
PLHQLD��JUXSD����RGSRZLHG]LDOQRĞü�F\ZLOQD�RJyOQD���V]\E�L�LQQ\FK�SU]HGPLRWyZ�RG�VWáXF]HQLD�OXE�SĊNQLĊFLD��JUXSD�����PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH�NUDMRZ\P���&DUJR�
�JUXSD���XEH]SLHF]HQLD�SU]HGPLRWyZ�Z�WUDQVSRUFLH���XEH]SLHF]HQLH�QDVWĊSVWZ�QLHV]F]ĊĞOLZ\FK�Z\SDGNyZ��JUXSD���XEH]SLHF]HQLD�Z\SDGNX���EL]QHV�DVVLVWDQFH��
:V]\VWNLH�Z\PLHQLRQH�XEH]SLHF]HQLD�WR�XEH]SLHF]HQLD�PDMąWNRZH�]�G]LDáX�,,�]DáąF]QLND�GR�XVWDZ\�]�GQLD����ZU]HĞQLD������U��R�G]LDáDOQRĞFL�XEH]SLHF]HQLRZHM� 
L�UHDVHNXUDF\MQHM�

&R�MHVW�SU]HGPLRWHP�XEH]SLHF]HQLD"
8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�RJQLD�L�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK
�9 8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�QLHUXFKRPRĞFL�Z�]DNUHVLH�
VWDQGDUGRZ\P�REHMPXMH�U\]\ND�]QLV]F]HQLD�OXE�XV]NRG]HQLD�
SU]HGPLRWX�XEH]SLHF]HQLD��EĊGąFHJR�EH]SRĞUHGQLP�QDVWĊSVWZHP�
]GDU]HĔ�ORVRZ\FK�WM���JUDGX��KXUDJDQX��ODZLQ\��SRĪDUX��WU]ĊVLHQLD�
]LHPL��XGHU]HQLD�SLRUXQD��XSDGNX�VWDWNX�SRZLHWU]QHJR��Z\EXFKX��
:�]DNUHVLH�SHáQ\P�XEH]SLHF]HQLH�PLHQLD�REHMPXMH�SRQDGWR�
QDVWĊSXMąFH�U\]\ND��G\PX�L�VDG]\��KXNX�SRQDGGĨZLĊNRZHJR��
QDSRUX�ĞQLHJX��RVXQLĊFLD�VLĊ�]LHPL��VSá\ZX�ZyG�SR�]ERF]DFK��
XGHU]HQLD�SRMD]GX��XSDGNX�GU]HZ�OXE�LQQ\FK�SU]HGPLRWyZ��
]DODQLD��]DSDGDQLD�VLĊ�]LHPL��SU]HSLĊFLD�

�9 =DNUHV�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�
QLHUXFKRPRĞFL��]D�RSáDWą�GRGDWNRZHM�VNáDGNL��PRĪH�]RVWDü�
UR]V]HU]RQ\�R�U\]\NR�SRZRG]L�

�9 6XP\�XEH]SLHF]HQLD�XVWDODQH�Vą�SU]H]�8EH]SLHF]DMąFHJR�� 
Z�]DOHĪQRĞFL�RG�VSHF\¿NL�RUD]�VWDQX�WHFKQLF]QHJR�SU]HGPLRWX�
XEH]SLHF]HQLD��P�LQ��ZHGáXJ�ZDUWRĞFL�RGWZRU]HQLRZHM�OXE�
U]HF]\ZLVWHM�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�NUDG]LHĪ\�L�]�ZáDPDQLHP�L�UDEXQNX�
�9 8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�QLHUXFKRPRĞFL�
REHMPXMH�U\]\ND�XWUDW\��]QLV]F]HQLD�OXE�XV]NRG]HQLD�SU]HGPLRWX�
XEH]SLHF]HQLD��EĊGąFHJR�EH]SRĞUHGQLP�QDVWĊSVWZHP�NUDG]LHĪ\� 
]�ZáDPDQLHP�OXE�UDEXQNX�

�9 8EH]SLHF]\FLHO�SRQRVL�UyZQLHĪ�RGSRZLHG]LDOQRĞü�]D�XV]NRG]HQLH�
]DEH]SLHF]HĔ�ORNDOX��Z�NWyU\P�]QDMGXMH�VLĊ�PLHQLH��WDNĪH� 
Z�SU]\SDGNX��MHĞOL�ZáDPDQLH�E\áR�QLHVNXWHF]QH��W]Q��MHĞOL�VSUDZFD�
QLH�GRVWDá�VLĊ�GR�XEH]SLHF]RQHJR�ORNDOX�

�9 6XP\�XEH]SLHF]HQLD�XVWDODQH�Vą�SU]H]�8EH]SLHF]DMąFHJR�� 
Z�]DOHĪQRĞFL�RG�VSHF\¿NL�RUD]�VWDQX�WHFKQLF]QHJR�SU]HGPLRWX�
XEH]SLHF]HQLD��P�LQ��ZHGáXJ�ZDUWRĞFL�RGWZRU]HQLRZHM�OXE�
U]HF]\ZLVWHM�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�ZDQGDOL]PX
�9 8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�QLHUXFKRPRĞFL�RG�V]NyG�
SRZVWDá\FK�EH]SRĞUHGQLR�ZVNXWHN�ZDQGDOL]PX�

�9 6XPĊ�XEH]SLHF]HQLD�XVWDOD�8EH]SLHF]DMąF\�ZHGáXJ�V]DFRZDQHM�
Z\VRNRĞFL�PDNV\PDOQHM�V]NRG\�Z�PLHQLX��MDND�PRĪH�SRZVWDü�
ZVNXWHN�MHGQHJR�]GDU]HQLD�

8EH]SLHF]HQLH�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR
�9 8EH]SLHF]HQLH�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�RG�V]NyG��Z�Z\QLNX�
NWyU\FK�QLH�PRĪH�RQ�RVLąJQąü�SDUDPHWUyZ�]QDPLRQRZ\FK��

�9 8EH]SLHF]HQLH�REHMPXMH�V]NRG\�QLH�Z\áąF]RQH�]�]DNUHVX��
Z�V]F]HJyOQRĞFL�V]NRG\�Z\QLNáH�]��EáĊGyZ�Z�REVáXG]H��
QLHZáDĞFLZHJR�XĪ\WNRZDQLD��EáĊGyZ�SRSHáQLRQ\FK�Z�WUDNFLH�
NRQVWUXNFML��SURGXNFML�OXE�PRQWDĪX��D�WDNĪH�ZDG�PDWHULDáRZ\FK��
ZDQGDOL]PX��NUDG]LHĪ\�]�ZáDPDQLHP��UDEXQNX��SRĪDUX��Z\EXFKX��
G]LDáDQLD�ZRG\�L�ZLOJRFL��SU]HSLĊFLD��SU]HWĊĪHQLD�L�LQQ\FK�SU]\F]\Q�
HOHNWU\F]Q\FK��

�9 =DNUHV�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR��]D�
RSáDWą�GRGDWNRZHM�VNáDGNL��PRĪH�]RVWDü�UR]V]HU]RQ\�R�U\]\NR�
SRZRG]L�

�9 =DNUHV�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�
PRĪH�E\ü�UR]V]HU]RQ\�R�XEH]SLHF]HQLH�GDQ\FK�L�]HZQĊWU]Q\FK�
QRĞQLNyZ�GDQ\FK�

�9 'OD�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�VXPĊ�XEH]SLHF]HQLD�XVWDOD�VLĊ�
ZHGáXJ�ZDUWRĞFL�HZLGHQF\MQHM�EUXWWR�OXE�ZDUWRĞFL�RGWZRU]HQLRZHM��
'OD�GDQ\FK�L�L�]HZQĊWU]Q\FK�QRĞQLNyZ�GDQ\FK�VXPĊ�
XEH]SLHF]HQLD�RNUHĞOD�VLĊ�ZHGáXJ�NRV]WyZ�QLH]EĊGQ\FK�GOD�LFK�
RGWZRU]HQLD�

&]HJR�QLH�REHMPXMH�XEH]SLHF]HQLH"
8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�RJQLD�L�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK��
XEH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�ZDQGDOL]PX�RUD]�XEH]SLHF]HQLH�PLHQLD�
RG�ZV]\VWNLFK�U\]\N�QLH�REHMPXMH�V]NyG�
� Z�QLHXĪ\WNRZDQ\FK�EXG\QNDFK��ORNDODFK�RUD]�Z�]QDMGXMąF\P�
VLĊ�Z�QLFK�PLHQLX��MHĞOL�E\á\�RQH�Z\áąF]RQH�]�HNVSORDWDFML�SU]H]�
RNUHV�GáXĪV]\�QLĪ����GQL��FK\ED�ĪH�8EH]SLHF]\FLHO�]RVWDá�R�W\P�
IDNFLH�SLVHPQLH�SRZLDGRPLRQ\�L�SLVHPQLH�SRWZLHUG]Lá�RFKURQĊ�
XEH]SLHF]HQLRZą�

� Z�GU]HZDFK��NU]HZDFK��XSUDZDFK�L�]ZLHU]ĊWDFK�
� Z�V]NODUQLDFK��LQVSHNWDFK��QDPLRWDFK�RUD]�]QDMGXMąF\P�VLĊ�Z�QLFK�
PLHQLX�

� Z�ĞURGNDFK�RGXU]DMąF\FK��VXEVWDQFMDFK�SV\FKRWURSRZ\FK�
� Z�EXG\QNDFK��EXGRZODFK�L�ORNDODFK�SRGF]DV�UREyW�EXGRZODQ\FK��
QD�NWyUH�]JRGQLH�]�XVWDZą�3UDZR�%XGRZODQH�]�GQLD� 
��OLSFD������URNX�]�SyĨQLHMV]\PL�]PLDQDPL�Z\PDJDQH�MHVW�
]H]ZROHQLH��FK\ED�ĪH�XPyZLRQR�VLĊ�LQDF]HM�

� Z�PLHQLX�R�SU]HNURF]RQ\P�WHUPLQLH�ZDĪQRĞFL�OXE�Z\FRIDQ\P� 
]�REURWX�SU]HG�SRZVWDQLHP�V]NRG\�

� Z�DNWDFK��GRNXPHQWDFK��GDQ\FK�QD�QRĞQLNDFK�ZV]HONLHJR�URG]DMX��
SURWRW\SDFK��Z]RUDFK�L�HNVSRQDWDFK�PX]HDOQ\FK�OXE�]DE\WNRZ\FK��
DQW\NDFK��G]LHáDFK�V]WXNL��]ELRUDFK�¿ODWHOLVW\F]Q\FK� 
L�QXPL]PDW\F]Q\FK�

� Z�EXG\QNDFK�ZSLVDQ\FK�GR�UHMHVWUX�]DE\WNyZ�
8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�NUDG]LHĪ\�]�ZáDPDQLHP�L�UDEXQNX��
QLH�REHMPXMH�
� WUDQVSRUWX�ZDUWRĞFL�SLHQLĊĪQ\FK�Z�REUĊELH�XEH]SLHF]RQHJR�ORNDOX�
� DNW��GRNXPHQWyZ��UĊNRSLVyZ�L�GDQ\FK�QD�QRĞQLNDFK�ZV]HONLHJR�
URG]DMX��SURWRW\SyZ��Z]RUyZ�L�HNVSRQDWyZ�PX]HDOQ\FK�OXE�
]DE\WNRZ\FK��DQW\NyZ��G]LHá�V]WXNL��]ELRUyZ�¿ODWHOLVW\F]Q\FK� 
L�QXPL]PDW\F]Q\FK�

� SURJUDPyZ�NRPSXWHURZ\FK��FK\ED�ĪH�VWDQRZLą�ĞURGNL�REURWRZH�
� ĞURGNyZ�RGXU]DMąF\FK��VXEVWDQFML�SV\FKRWURSRZ\FK��
� ZV]HONLHJR�URG]DMX�NDUW�SáDWQLF]\FK��NUHG\WRZ\FK��FKDUJH� 
L�GHEHWRZ\FK�

� PLHQLD�]QDMGXMąFHJR�VLĊ�Z�QLHXĪ\WNRZDQ\P�EXG\QNX��ORNDOX��
MHĞOL�E\á�RQ�Z\áąF]RQ\�]�HNVSORDWDFML�SU]H]�RNUHV�GáXĪV]\�QLĪ�
���GQL��FK\ED�ĪH�8EH]SLHF]\FLHO�]RVWDá�R�W\P�IDNFLH�SLVHPQLH�
SRZLDGRPLRQ\�L�SLVHPQLH�SRWZLHUG]Lá�RFKURQĊ�XEH]SLHF]HQLRZą�

� PLHQLD�R�SU]HNURF]RQ\P�WHUPLQLH�ZDĪQRĞFL�OXE�Z\FRIDQ\P� 
]�REURWX�SU]HG�SRZVWDQLHP�V]NRG\�

8EH]SLHF]HQLH�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�QLH�REHMPXMH�
� V]NyG�EH]SRĞUHGQLR�OXE�SRĞUHGQLR�SRZVWDá\FK�ZVNXWHN�NUDG]LHĪ\�
]Z\NáHM�OXE�]DJLQLĊFLD�

� VWUDW�SRĞUHGQLFK�ZV]HONLHJR�URG]DMX��Z�W\P��XWUDW\�]\VNX��NDU�
XPRZQ\FK��RSyĨQLHĔ��XWUDW�U\QNX�

� V]NyG�VSRZRGRZDQ\FK�XV]NRG]HQLDPL�OXE�ZDGDPL�LVWQLHMąF\PL� 
Z�FKZLOL�]DZDUFLD�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD��R�NWyU\FK�
8EH]SLHF]DMąF\�ZLHG]LDá�OXE�SU]\�]DFKRZDQLX�QDOHĪ\WHM�
VWDUDQQRĞFL�PyJá�VLĊ�GRZLHG]LHü�

� V]NyG�VSU]ĊWX�]QDMGXMąFHJR�VLĊ�Z�QLHXĪ\WNRZDQ\P�EXG\QNX��
ORNDOX��MHĞOL�E\á�RQ�Z\áąF]RQ\�]�HNVSORDWDFML�SU]H]�RNUHV�GáXĪV]\�
QLĪ����GQL��FK\ED�ĪH�8EH]SLHF]\FLHO�]RVWDá�R�W\P�IDNFLH�SLVHPQLH�
SRZLDGRPLRQ\�L�SLVHPQLH�SRWZLHUG]Lá�RFKURQĊ�XEH]SLHF]HQLRZą�

� ZV]HONLFK�NRV]WyZ��NWyUH�8EH]SLHF]DMąF\�SRQLyVáE\��JG\E\�V]NRGD�
VLĊ�QLH�]GDU]\áD��QS��]ZLą]DQ\FK�]�NRQVHUZDFMą�XEH]SLHF]RQHJR�
VSU]ĊWX�

'RNXPHQW�]DZLHUDMąF\�LQIRUPDFMH�R�SURGXNFLH�XEH]SLHF]HQLRZ\P
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8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�ZV]\VWNLFK�U\]\N
�9 8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�QLHUXFKRPRĞFL�REHMPXMH�
V]NRG\��RSUyF]�Z\áąF]RQ\FK�]�]DNUHVX��SROHJDMąFH�QD�XWUDFLH��
XV]NRG]HQLX�OXE�]QLV]F]HQLX�XEH]SLHF]RQHJR�PLHQLD��EĊGąFH�
QDVWĊSVWZHP�]GDU]HQLD�R�FKDUDNWHU]H�ORVRZ\P�L�QLHSHZQ\P��
NWyUH�Z\VWąSLáR�QDJOH��QLHSU]HZLG]LDQLH�L�QLH]DOHĪQLH�RG�ZROL�
8EH]SLHF]DMąFHJR�

�9 =DNUHV�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM�PLHQLD�UXFKRPHJR�RUD]�
QLHUXFKRPRĞFL��]D�RSáDWą�GRGDWNRZHM�VNáDGNL��PRĪH�]RVWDü�
UR]V]HU]RQ\�R�U\]\NR�SRZRG]L�RUD]�QDVWĊSXMąFH�NODX]XOH��
DXWRPDW\F]QHJR�SRNU\FLD��U]HF]R]QDZFyZ��U\]\N�EXGRZODQ\FK��
WHUURU\]PX��VWUDMNyZ��]DPLHV]HN�L�UR]UXFKyZ��UR]PURĪHQLD�
ĞURGNyZ�REURWRZ\FK��XEH]SLHF]HQLD�PDV]\Q��XU]ąG]HĔ�
OXE�DSDUDWyZ��PDV]\Q�L�XU]ąG]HĔ�RG�V]NyG�HOHNWU\F]Q\FK��
]ZLĊNV]RQ\FK�NRV]WyZ�

�9 =DNUHV�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM�ZDUWRĞFL�SLHQLĊĪQ\FK�Z�F]DVLH�
WUDQVSRUWX��]�Z\áąF]HQLHP�SU]HZRĪHQLD�ĞURGNDPL�NRPXQLNDFML�
]ELRURZHM���]D�RSáDWą�GRGDWNRZHM�VNáDGNL��PRĪH�E\ü�UR]V]HU]RQ\�
R�V]NRG\�SRZVWDáH�EH]SRĞUHGQLR�ZVNXWHN��UDEXQNX��]QLV]F]HQLD�
OXE�XV]NRG]HQLD�ĞURGND�WUDQVSRUWX�Z�Z\QLNX�Z\SDGNX�ĞURGND�
WUDQVSRUWX��SRĪDUX��Z\EXFKX�OXE�XGHU]HQLD�SLRUXQD�Z�SRMD]G��
]GDU]HĔ�SRZRGXMąF\FK�ĞPLHUü��XV]NRG]HQLH�FLDáD�OXE�UR]VWUyM�
]GURZLD�RVRE\�VSUDZXMąFHM�SLHF]Ċ�QDG�XEH]SLHF]RQ\P�PLHQLHP��
XQLHPRĪOLZLDMąF\FK�RFKURQĊ�SRZLHU]RQHJR�PLHQLD�

�9 6XP\�XEH]SLHF]HQLD�XVWDODQH�Vą�SU]H]�8EH]SLHF]DMąFHJR�� 
Z�]DOHĪQRĞFL�RG�VSHF\¿NL�RUD]�VWDQX�WHFKQLF]QHJR�SU]HGPLRWX�
XEH]SLHF]HQLD��P�LQ��ZHGáXJ�ZDUWRĞFL�RGWZRU]HQLRZHM�OXE�
U]HF]\ZLVWHM�

8EH]SLHF]HQLH�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]�W\WXáX�SURZDG]HQLD�
G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�OXE�XĪ\WNRZDQLD�PLHQLD
�9 8EH]SLHF]HQLH�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]D�V]NRG\�QD�RVRELH�
OXE�Z�PLHQLX�Z\U]ąG]RQH�SRV]NRGRZDQ\P�Z�]ZLą]NX� 
]�SURZDG]HQLHP�G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�RUD]�XĪ\WNRZDQLHP�
PLHQLD�

�9:�ZDULDQFLH�UR]V]HU]RQ\P�GRGDWNRZR�XEH]SLHF]HQLH�
RGSRZLHG]LDOQRĞFL�Z�]ZLą]NX�]�ZSURZDG]HQLHP�SURGXNWX� 
GR�REURWX�

�9 =DNUHV�RFKURQ\��]D�RSáDWą�GRGDWNRZHM�VNáDGNL��Z�]DOHĪQRĞFL� 
RG�VSHF\¿NL�G]LDáDOQRĞFL�L�U\]\ND��PRĪH�E\ü�UR]V]HU]RQ\� 
R����NODX]XO�GRGDWNRZ\FK�

�9:�XPRZLH�XEH]SLHF]HQLD�XVWDOD�VLĊ�RJyOQą�VXPĊ�JZDUDQF\MQą��
NWyUD�VWDQRZL�JyUQą�JUDQLFĊ�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�XEH]SLHF]\FLHOD�

8EH]SLHF]HQLH�V]\E�L�LQQ\FK�SU]HGPLRWyZ�RG�VWáXF]HQLD��
OXE�SĊNQLĊFLD
�9 8EH]SLHF]HQLH�SU]HGPLRWyZ�Z\PLHQLRQ\FK�Z�XPRZLH�
XEH]SLHF]HQLD�RG�V]NyG�SRZVWDá\FK�ZVNXWHN�LFK�VWáXF]HQLD� 
OXE�SĊNQLĊFLD�

�9 8EH]SLHF]HQLH�GRGDWNRZR�REHMPXMH�NRV]W\�XVWDZLHQLD�UXV]WRZDĔ�
OXE�GUDELQ�XPRĪOLZLDMąF\FK�GHPRQWDĪ��ZVWDZLHQLH�OXE�QDSUDZĊ�
SU]HGPLRWyZ�REMĊW\FK�XEH]SLHF]HQLHP��Z�SU]\SDGNX�LFK�
VWáXF]HQLD�OXE�SĊNQLĊFLD�

�9 6XPĊ�XEH]SLHF]HQLD�XVWDOD�8EH]SLHF]DMąF\�ZHGáXJ� 
Z\VRNRĞFL�SUDZGRSRGREQHM�PDNV\PDOQHM�V]NRG\� 
Z�XEH]SLHF]RQ\P�PLHQLX��MDND�PRĪH�SRZVWDü�ZVNXWHN� 
MHGQHJR�]GDU]HQLD�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH�NUDMRZ\P��&DUJR�
�9 8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH�NUDMRZ\P�RG�XWUDW\��
XV]NRG]HQLD�OXE�]QLV]F]HQLD��Z�]DNUHVLH�SRGVWDZRZ\P�� 
EĊGąFH�VNXWNLHP�QDVWĊSXMąF\FK�]GDU]HĔ��JUDG��KXUDJDQ�� 
NUDG]LHĪ�EĊGąFD�QDVWĊSVWZHP�Z\SDGNX�ĞURGND�WUDQVSRUWX��
ODZLQD��RVXQLĊFLH�VLĊ�]LHPL��SRZyGĨ��SRĪDU��UDEXQHN� 
VSá\Z�ZyG�SR�]ERF]DFK��WU]ĊVLHQLH�]LHPL��XGHU]HQLH� 
SLRUXQD��XSDGHN�QD�ĞURGHN�WUDQVSRUWX�RELHNWX�]HZQĊWU]QHJR��
ZDQGDOL]P��Z\EXFK��Z\SDGHN�ĞURGND�WUDQVSRUWX��]DODQLH��
]DSDGDQLH�VLĊ�]LHPL�

�9:�]DNUHVLH�SHáQ\P�XEH]SLHF]HQLH�PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH� 
REHMPXMH�XWUDWĊ��XV]NRG]HQLH�OXE�]QLV]F]HQLH�Z\QLNáH 
]�ZV]\VWNLFK�]GDU]HĔ��]D�Z\MąWNLHP�Z\áąF]RQ\FK�Z�2:8�

�9 6XPĊ�XEH]SLHF]HQLD�XVWDOD�8EH]SLHF]DMąF\�QD�SRGVWDZLH�
ZDUWRĞFL�SU]HGPLRWX�XEH]SLHF]HQLD�

8EH]SLHF]HQLH�QDVWĊSVWZ�QLHV]F]ĊĞOLZ\FK�Z\SDGNyZ
�9 8EH]SLHF]HQLH�QDVWĊSVWZ�QLHV]F]ĊĞOLZ\FK�Z\SDGNyZ� 
GR]QDQ\FK�SU]H]�RVRE\�REMĊWH�XEH]SLHF]HQLHP�QD�WHU\WRULXP�
5]HF]SRVSROLWHM�3ROVNLHM�RUD]�]D�JUDQLFą��

�9 6XPD�XEH]SLHF]HQLD�MHVW�MHGQDNRZD�GOD�NDĪGHM�RVRE\�REMĊWHM�
XEH]SLHF]HQLHP�L�VWDQRZL�JyUQą�JUDQLFĊ�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�
8EH]SLHF]\FLHOD�

8EH]SLHF]HQLH�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]�W\WXáX�SURZDG]HQLD�
G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�OXE�XĪ\WNRZDQLD�PLHQLD�QLH�REHMPXMH�
� URV]F]HĔ�R�Z\NRQDQLH�XPyZ��R�QDOHĪ\WH�Z\NRQDQLH�XPyZ��
URV]F]HĔ�]�W\WXáX�]DVWĊSF]HJR�Z\NRQDQLD�XPyZ��URV]F]HĔ�R�]ZURW�
ĞZLDGF]HĔ�RUD]�URV]F]HĔ�R�]ZURW�NRV]WyZ�SRQLHVLRQ\FK�QD�SRF]HW�
OXE�Z�FHOX�Z\NRQDQLD�XPyZ�

� V]NyG�Z\U]ąG]RQ\FK�XP\ĞOQLH�SU]H]�8EH]SLHF]DMąFHJR�RUD]�
RVRE\��]D�NWyUH�SRQRVL�RGSRZLHG]LDOQRĞü��SU]\�F]\P�ĞZLDGRPRĞü�
ZSURZDG]HQLD�GR�REURWX�ZDGOLZHJR�SURGXNWX�OXE�ZDGOLZRĞFL�
Z\NRQDQHM�SUDF\�DOER�XVáXJL�XZDĪD�VLĊ�]D�UyZQR]QDF]QH� 
]�ZLQą�XP\ĞOQą�

� V]NyG�Z\QLNá\FK�]�]DJU]\ELHQLD��SRZROQHJR�G]LDáDQLD�KDáDVX��
ZLEUDFML��WHPSHUDWXU\��ZRG\��JD]yZ��S\áyZ��EDNWHULL��ZLUXVyZ��
]D�G]LDáDQLH�SRZROQH�X]QDMH�VLĊ�WDNLH�G]LDáDQLH�Z\PLHQLRQ\FK�
F]\QQLNyZ��NWyUH�ZSá\ZD�QD�RWRF]HQLH�Z�VSRVyE�FLąJá\��SURZDG]ąF�
GR�V]NRG\��NWyUHM�QLH�PRĪQD�SU]\SLVDü�FHFK\�QDJáHM� 
L�QLHVSRG]LHZDQHM�

� V]NyG�Z�SURGXNFLH�ZSURZDG]RQ\P�GR�REURWX�
� V]NyG�Z�SU]HGPLRFLH�Z\NRQDQHM�SUDF\�OXE�XVáXJL�

8EH]SLHF]HQLH�V]\E�L�LQQ\FK�SU]HGPLRWyZ�RG�VWáXF]HQLD��
OXE�SĊNQLĊFLD�QLH�REHMPXMH�V]NyG��
� Z�V]NODQ\FK�L�NDPLHQQ\FK�Z\NáDG]LQDFK�SRGáRJRZ\FK�
� Z�V]\EDFK�]DLQVWDORZDQ\FK�Z�SRMD]GDFK��ĞURGNDFK�
WUDQVSRUWRZ\FK��XU]ąG]HQLDFK�WHFKQLF]Q\FK�L�UyĪQHJR�URG]DMX�
LQVWDODFMDFK�

� Z�PLHQLX�]QDMGXMąF\P�VLĊ�Z�EXG\QNX��ORNDOX�]DPNQLĊW\P� 
L�QLHXĪ\WNRZDQ\P��MHĞOL�E\á�RQ�Z\áąF]RQ\�]�HNVSORDWDFML�SU]H]�
RNUHV�GáXĪV]\�QLĪ����GQL��FK\ED�ĪH�8EH]SLHF]\FLHO�]RVWDá�R�W\P�
IDNFLH�SLVHPQLH�SRZLDGRPLRQ\�L�SLVHPQLH�SRWZLHUG]Lá�RFKURQĊ�
XEH]SLHF]HQLRZą�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH�NUDMRZ\P��&DUJR���
QLH�REHMPXMH�WUDQVSRUWX�
� ZDUWRĞFL�SLHQLĊĪQ\FK��]ZLHU]ąW�Ī\Z\FK��SU]HV\áHN�SRF]WRZ\FK� 
L�NXULHUVNLFK�

� EDJDĪX�RVRELVWHJR��XU]ąG]HĔ�L�SRMD]GyZ�SRGF]DV�KRORZDQLD�
� PLHQLD�SU]HVLHGOHĔF]HJR��
� PLHQLD�XV]NRG]RQHJR�L�]GHNRPSOHWRZDQHJR�

8EH]SLHF]HQLH�1DVWĊSVWZ�1LHV]F]ĊĞOLZ\FK�:\SDGNyZ�
QLH�REHMPXMH�
� Z\NRQ\ZDQLD�F]\QQRĞFL�]DZRGRZ\FK�SU]H]��F]áRQNyZ�]DáyJ�
VWDWNyZ�PRUVNLFK�L�ĞUyGOąGRZ\FK��QXUNyZ��F]áRQNyZ�]DáyJ�VWDWNyZ�
SRZLHWU]Q\FK��F]áRQNyZ�]DáyJ�PRUVNLFK�SODWIRUP�ZLHUWQLF]\FK��
SUDFRZQLNyZ�DJHQFML�RFKURQ\��SHUVRQHOX�ZRMVNRZHJR�

� XF]HVWQLFWZD�Z�Z\ĞFLJDFK�SRMD]GyZ�OąGRZ\FK��PRUVNLFK�OXE�
SRZLHWU]Q\FK�

8EH]SLHF]HQLH�%L]QHV�$VVLVWDQFH�QLH�REHMPXMH�
� NRV]WyZ�SRQLHVLRQ\FK�SU]H]�8EH]SLHF]DMąFHJR�RUD]�RVRE\�REMĊWH�
XEH]SLHF]HQLHP�VDPRG]LHOQLH�EH]�XSU]HGQLHJR�SRZLDGRPLHQLD� 
L�X]\VNDQLD�]JRG\�&HQWUXP�$ODUPRZHJR�

� XVáXJ�]ZLą]DQ\FK�]�XV]NRG]HQLDPL��R�NWyU\FK�LVWQLHQLX�
8EH]SLHF]DMąF\�ZLHG]LDá�SU]HG�]DZDUFLHP�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD�

-DNLH�Vą�RJUDQLF]HQLD�RFKURQ\�XEH]SLHF]HQLRZHM"
8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�RJQLD�L�LQQ\FK�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK��
RUD]�XEH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�ZV]\VWNLFK�U\]\N�QLH�REHMPXMH�
� ]DSDGDQLD�VLĊ�]LHPL��JG\�Vą�WR�V]NRG\�JyUQLF]H��WM��V]NRG\�

]ZLą]DQH�]�UXFKHP�]DNáDGX�JyUQLF]HJR�Z�UR]XPLHQLX�XVWDZ\�
3UDZR�JHRORJLF]QH�L�JyUQLF]H�]�GQLD���OXWHJR������URNX� 
]�SyĨQLHMV]\PL�]PLDQDPL�

� V\VWHPDW\F]QHJR�]DZLOJRFHQLD�SU]HGPLRWX�XEH]SLHF]HQLD�
]�SRZRGX�QLHV]F]HOQRĞFL�XU]ąG]HĔ�VLHFL�ZRGRFLąJRZHM��
NDQDOL]DF\MQHM��RJU]HZF]HM�OXE�WHFKQRORJLF]QHM�

� ]DJU]\ELHQLD�OXE�SU]HPDU]DQLD�ĞFLDQ��EH]�Z]JOĊGX�QD�SU]\F]\QĊ�
]DJU]\ELHQLD�OXE�SU]HPDU]DQLD�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�NUDG]LHĪ\�]�ZáDPDQLHP�L�UDEXQNX��
QLH�REHMPXMH�
� V]NyG�Z�PLHQLX�]QDMGXMąF\P�VLĊ�Z�ORNDODFK�L�OXE�LQQ\FK�PLHMVFDFK�

]DEH]SLHF]RQ\FK�QLH]JRGQLH�]�SRVWDQRZLHQLDPL�GRW\F]ąF\PL�
PLQLPDOQ\FK�Z\PRJyZ�]DEH]SLHF]HQLD�RNUHĞORQ\FK�Z�=DáąF]QLNX�
QXPHU���GR�2:8��R�LOH�PLDáR�WR�ZSá\Z�QD�SRZVWDQLH�V]NRG\�

� SRMD]GyZ�SRGOHJDMąF\FK�UHMHVWUDFML��FK\ED�ĪH�VWDQRZLą�IDEU\F]QLH�
QRZH�ĞURGNL�REURWRZH�OXE�IDEU\F]QLH�QRZH�PLHQLH�RVyE�WU]HFLFK�
SU]HND]DQH�8EH]SLHF]DMąFHPX�Z�FHOX�Z\NRQDQLD�XVáXJL�OXE�
VSU]HGDĪ\��FK\ED�ĪH�XPyZLRQR�VLĊ�LQDF]HM�

8EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�ZDQGDOL]PX�QLH�REHMPXMH�
� V]NyG�Z�PLHQLX�VNáDGRZDQ\P�QD�]HZQąWU]�EXG\QNX�OXE�ORNDOX�
� Z�HOHPHQWDFK�Z\NRQDQ\FK�]H�V]NáD��NDPLHQLD��PLQHUDáyZ�L�LFK�

LPLWDFML�OXE�WZRU]\Z�V]WXF]Q\FK�
8EH]SLHF]HQLH�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�QLH�REHMPXMH�
� XV]NRG]HĔ�HVWHW\F]Q\FK��WDNLFK�MDN�]DGUDSDQLD��FK\ED�ĪH�

XV]NRG]HQLD�Vą�VNXWNLHP�]GDU]HQLD�REMĊWHJR�]DNUHVHP�
XEH]SLHF]HQLD�

� V]NyG�SRZVWDá\FK�Z�HOHPHQWDFK�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�ZVNXWHN�
LFK�]XĪ\FLD�WHFKQLF]QHJR�OXE�VWDU]HQLD�VLĊ�Z�WUDNFLH�XĪ\WNRZDQLD��
ZáąF]DMąF�G]LDáDQLH�F]\QQLNyZ�DWPRVIHU\F]Q\FK�



*G]LH�RERZLą]XMH�XEH]SLHF]HQLH"
�98EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�RG�RJQLD�L�LQQ\FK�]GDU]HĔ�ORVRZ\FK��PLHQLD�RG�NUDG]LHĪ\�]�ZáDPDQLHP�L�UDEXQNX��PLHQLD�RG�ZDQGDOL]PX��V]\E�L�LQQ\FK�
SU]HGPLRWyZ�RG�VWáXF]HQLD�OXE�SĊNQLĊFLD��PLHQLD�RG�ZV]\VWNLFK�U\]\N�RUD]�DVVLVWDQFH�RERZLą]XMH�QD�WHUHQLH�53�

�98EH]SLHF]HQLH�VSU]ĊWX�HOHNWURQLF]QHJR�RERZLą]XMH�QD�WHUHQLH�53��]�PRĪOLZRĞFLą�UR]V]HU]HQLD�RFKURQ\�QD�ĞZLDW�

�98EH]SLHF]HQLH�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]�W\WXáX�SURZDG]HQLD�G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�OXE�XĪ\WNRZDQLD�PLHQLD�RERZLą]XMH�QD�WHUHQLH�53�� 
]�PRĪOLZRĞFLą�UR]V]HU]HQLD�RFKURQ\�SR]D�53��]�Z\áąF]HQLHP�6WDQyZ�=MHGQRF]RQ\FK�$PHU\NL�3yáQRFQHM��.DQDG\��1RZHM�=HODQGLL�RUD]�$XVWUDOLL�

�98EH]SLHF]HQLH�PLHQLD�Z�WUDQVSRUFLH�NUDMRZ\P��FDUJR��RERZLą]XMH�QD�WHUHQLH�53��]�PRĪOLZRĞFLą�UR]V]HU]HQLD�RFKURQ\�R�NUDMH�8QLL�(XURSHMVNLHM��
6]ZDMFDULL�L�1RUZHJLL��R�LOH�WUDQVSRUW�UR]SRF]\QD�OXE�NRĔF]\�VLĊ�QD�WHUHQLH�53���

�98EH]SLHF]HQLH�QDVWĊSVWZ�QLHV]F]ĊĞOLZ\FK�Z\SDGNyZ�RERZLą]XMH�QD�WHUHQLH�FDáHJR�ĞZLDWD�
&R�QDOHĪ\�GR�RERZLą]NyZ�XEH]SLHF]RQHJR"
 – 8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�SRGDü�GR�ZLDGRPRĞFL�8EH]SLHF]\FLHOD�ZV]\VWNLH�]QDQH�PX�RNROLF]QRĞFL��R�NWyUH�8EH]SLHF]\FLHO�S\WDá� 
Z�IRUPXODU]X�RIHUW\�DOER�SU]HG�]DZDUFLHP�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD�Z�LQQ\FK�SLVPDFK��-HĪHOL�8EH]SLHF]DMąF\�]DZLHUD�XPRZĊ�SU]H]�SU]HGVWDZLFLHOD��
RERZLą]HN�WHQ�FLąĪ\�UyZQLHĪ�QD�SU]HGVWDZLFLHOX�L�REHMPXMH�SRQDGWR�RNROLF]QRĞFL�]QDQH�SU]HGVWDZLFLHORZL�

 – :�F]DVLH�WUZDQLD�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD�8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�QLH]ZáRF]QLH�]JáDV]Dü�8EH]SLHF]\FLHORZL�ZV]HONLH�]PLDQ\�RNROLF]QRĞFL��
NWyUH�PRJą�PLHü�ZSá\Z�QD�]ZLĊNV]HQLH�SUDZGRSRGRELHĔVWZD�Z\SDGNX��R�NWyU\FK�PRZD�SRZ\ĪHM�

 – :�UD]LH�]DZDUFLD�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD�QD�FXG]\�UDFKXQHN�RERZLą]NL�RNUHĞORQH�Z�XVWĊSDFK�SRSU]HG]DMąF\FK�VSRF]\ZDMą�]DUyZQR�QD�
8EH]SLHF]DMąF\P��MDN�L�8EH]SLHF]RQ\P��FK\ED�ĪH�8EH]SLHF]RQ\�QLH�ZLHG]LDá�R�]DZDUFLX�XPRZ\�QD�MHJR�UDFKXQHN�

 – 8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�LQIRUPRZDü�8EH]SLHF]\FLHOD�R�]PLDQLH�DGUHVX��PLHMVFD�XEH]SLHF]HQLD��PLHMVFD�]DPLHV]NDQLD�OXE�VLHG]LE\�
 – 8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�GR�XVXQLĊFLD�V]F]HJyOQ\FK�]DJURĪHĔ�PLHQLD�OXE�WDNLFK��NWyU\FK�XVXQLĊFLD�GRPDJDá�VLĊ�8EH]SLHF]\FLHO�Z�SLVPDFK�
Z\VWRVRZDQ\FK�GR�8EH]SLHF]DMąFHJR�

 – 8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�GR�]DSHZQLHQLD�QDOHĪ\WHJR�]DEH]SLHF]HQLD�PLHQLD��Z�W\P�GR�SU]HVWU]HJDQLD�RERZLą]XMąF\FK�SU]HSLVyZ�
GRW\F]ąF\FK�RFKURQ\��SU]HFKRZ\ZDQLD�,�HNVSORDWDFML�PLHQLD�RUD]�PDMąF\FK�QD�FHOX�]DSRELHJDQLH�SRZVWDQLX�V]NRG\�

 – :�UD]LH�]DMĞFLD�Z\SDGNX�REMĊWHJR�]DNUHVHP�XEH]SLHF]HQLD��8EH]SLHF]DMąF\�]RERZLą]DQ\�MHVW�XĪ\ü�ZV]HONLFK�GRVWĊSQ\FK�ĞURGNyZ�Z�FHOX�
UDWRZDQLD�SU]HGPLRWX�XEH]SLHF]HQLD�RUD]�]DSRELHĪHQLD�V]NRG]LH�OXE�]PQLHMV]HQLD�MHM�UR]PLDUyZ�

-DN�L�NLHG\�QDOHĪ\�RSáDFDü�VNáDGNL"
6NáDGNĊ�XEH]SLHF]HQLRZą�QDOHĪ\�RSáDFLü�Z�Z\VRNRĞFL�L�WHUPLQDFK�RNUHĞORQ\FK�SU]H]�VWURQ\�XPRZ\�Z�XPRZLH�XEH]SLHF]HQLD��SU]\�F]\P�]DSáDWD�PRĪH�
E\ü�MHGQRUD]RZD�EąGĨ�Z�UDWDFK��3áDWQRĞü���Z�]DOHĪQRĞFL�RG�XVWDOHĔ�VWURQ�XPRZ\�XEH]SLHF]HQLD���PRĪH�QDVWąSLü�Z�IRUPLH�SU]HOHZX�QD�GHG\NRZDQ\�
UDFKXQHN�EDQNRZ\�OXE�HZHQWXDOQLH�JRWyZNą��SRSU]H]�SRĞUHGQLND�XEH]SLHF]HQLRZHJR
.LHG\�UR]SRF]\QD�VLĊ�L�NRĔF]\�RFKURQD�XEH]SLHF]HQLRZD"
2NUHV�XEH]SLHF]HQLD�R]QDF]D�VLĊ�Z�XPRZLH�XEH]SLHF]HQLD��=D�SRF]ąWHN�RNUHVX�XEH]SLHF]HQLD�XZDĪD�VLĊ�GDWĊ�X]JRGQLRQą�SU]H]�VWURQ\�XPRZ\��
8PRZĊ�XEH]SLHF]HQLD�]DZLHUD�VLĊ�QD�MHGHQ�URN��FK\ED�ĪH�XPyZLRQR�VLĊ�LQDF]HM�
-DN�UR]ZLą]Dü�XPRZĊ"
��� -HĪHOL�XPRZĊ�XEH]SLHF]HQLD�]DZDUWR�QD�RNUHV�SU]HNUDF]DMąF\���PLHVLĊF\��8EH]SLHF]DMąF\�PD�SUDZR�RGVWąSLHQLD�RG�XPRZ\�Z�RNUHVLH����GQL��

D�Z�SU]\SDGNX�JG\�8EH]SLHF]DMąF\�MHVW�SU]HGVLĊELRUFą�Z�WHUPLQLH���GQL�RG�GQLD�]DZDUFLD�XPRZ\��-HĪHOL�QDMSyĨQLHM�Z�FKZLOL�]DZDUFLD�XPRZ\�
8EH]SLHF]\FLHO�QLH�SRLQIRUPRZDá�8EH]SLHF]DMąFHJR�EĊGąFHJR�NRQVXPHQWHP�R�SUDZLH�RGVWąSLHQLD�RG�XPRZ\��WHUPLQ����GQL�ELHJQLH�RG�GQLD�� 
Z�NWyU\P�8EH]SLHF]DMąF\�EĊGąF\�NRQVXPHQWHP�GRZLHG]LDá�VLĊ�R�W\P�SUDZLH��

��� 8EH]SLHF]DMąF\��EĊGąF\�NRQVXPHQWHP��NWyU\�]DZDUá�QD�RGOHJáRĞü�XPRZĊ�XEH]SLHF]HQLD��PRĪH�RGVWąSLü�RG�QLHM�Z�FLąJX����GQL�RG�GQLD�
SRLQIRUPRZDQLD�JR�R�]DZDUFLX�XPRZ\�OXE�RG�GQLD�SRWZLHUG]HQLD�LQIRUPDFML��R�NWyU\FK�PRZD�Z�DUW�����XVW����XVWDZ\�]�GQLD����PDMD������URNX� 
R�SUDZDFK�NRQVXPHQWD��R�LOH�MHVW�WR�WHUPLQ�SyĨQLHMV]\��7HUPLQ�XZDĪD�VLĊ�]D�]DFKRZDQ\��MHĪHOL�SU]HG�MHJR�XSá\ZHP�Z\VáDQR�RĞZLDGF]HQLH�

��� 8EH]SLHF]DMąF\�PRĪH�]áRĪ\ü�RĞZLDGF]HQLD�R�RGVWąSLHQLX��SRSU]H]�IRUPXODU]�QD�VWURQLH�ZZZ�HUJRKHVWLD�SO�O�OXE�]D�SRĞUHGQLFWZHP�SU]HGVWDZLFLHOD�
(5*2�+HVWLL��OXE�SRG�QXPHUHP�WHOHIRQX��������������OXE���������������OXE�SLVHPQLH��QD�DGUHV�VLHG]LE\�6RSRFNLHJR�7RZDU]\VWZD�8EH]SLHF]HĔ�
(5*2�+HVWLD��XO��+HVWLL�����������6RSRW�

8EH]SLHF]HQLH�EL]QHV�DVVLVWDQFH
�9 8EH]SLHF]HQLH�REHMPXMH�RUJDQL]DFMĊ�L�SRNU\FLH�NRV]WyZ�
ĞZLDGF]HĔ�DVVLVWDQFH�Z�]DNUHVLH��SRPRF�WHFKQLF]QD�Z�¿UPLH�
�$VVLVWDQFH�6HUZLVRZ\���SRPRF�PHG\F]QD�Z�3ROVFH��$VVLVWDQFH�
0HG\F]Q\��RUD]�¿UPRZ\�VHUZLV�LQIRUPDF\MQR�DGPLQLVWUDF\MQ\�
�$VVLVWDQFH�,QIRUPDF\MQ\��

�9 6XPD�XEH]SLHF]HQLD�Z\QLND�]�Z\EUDQHJR�ZDULDQWX� 
XEH]SLHF]HQLD���SRGVWDZRZHJR�OXE�UR]V]HU]RQHJR��

8EH]SLHF]HQLH�RGSRZLHG]LDOQRĞFL�F\ZLOQHM�]�W\WXáX�SURZDG]HQLD�
G]LDáDOQRĞFL�JRVSRGDUF]HM�OXE�XĪ\WNRZDQLD�PLHQLD�QLH�REHMPXMH�
V]NyG�
� Z\QLNá\FK�]�]DJU]\ELHQLD��SRZROQHJR�G]LDáDQLD�KDáDVX��ZLEUDFML��

WHPSHUDWXU\��ZRG\��JD]yZ��S\áyZ��EDNWHULL��ZLUXVyZ�
� Z�SU]HGPLRFLH�Z\NRQDQHM�SUDF\�OXE�XVáXJL
� SRZVWDá\FK�ZVNXWHN�RVLDGDQLD��]DSDGDQLD�VLĊ�]LHPL��RVXQLĊFLD�

VLĊ�]LHPL��]DODQLD�SU]H]�ZRG\�VWRMąFH�OXE�Sá\QąFH��Z\QLNDMąFH�
]�G]LDáDQLD�OXE�]DQLHFKDQLD�XEH]SLHF]RQHJR��RVyE�WU]HFLFK��OXE�
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Rzecznik Klienta 
ERGO Hestii.
Nawi"zujemy 
relacje z%Klientami, 
badamy problemy 
i%szukamy rozwi"za'.
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Postanowienia ogólne

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze# ERGO Hestia SA, 

zwane dalej „Ubezpieczycielem”, w zakresie dzia%alno'ci swego przedsi&biorstwa zawiera umowy ubezpieczenia:
1) mienia od ognia i innych zdarze# losowych,
2) mienia od kradzie$y z w%amaniem i rabunku,
3) mienia od wandalizmu,
4) sprz&tu elektronicznego, 
5) mienia od wszystkich ryzyk,
6) odpowiedzialno'ci cywilnej z tytu%u prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania mienia,
7) szyb i innych przedmiotów od st%uczenia lub p&kni&cia,
8) mienia w transporcie krajowym (cargo),
9) nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków,
10) Biznes Assistance, 
z przedsi&biorcami, zwanymi dalej „Ubezpieczaj"cymi”.

2. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze# ERGO Hestia SA. Osoba, której dane 
dotycz" mo$e skontaktowa( si& z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

3. Administrator danych osobowych wyznaczy% Inspektora Ochrony Danych, z którym mo$na si& kontaktowa(  
we wszystkich sprawach dotycz"cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi"zanych  
z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotycz" mo$e skontaktowa( si& z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za po'rednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, 
przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, 
reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zg%oszonych reklamacji, marketingu bezpo'redniego produktów 
i us%ug w%asnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych 
osobowych oraz dochodzenia roszcze# z tytu%u zawartej umowy ubezpieczenia.

4. W celu ustalenia wysoko'ci sk%adki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
1) decyzje zwi"zane z profilowaniem b&d" podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia 

umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpiecze# komunikacyjnych, równie$ na podstawie informacji 
uzyskanych za po'rednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

2) w przypadku zawarcia umowy na odleg%o'(, decyzje b&d" podejmowane automatycznie (bez udzia%u 
cz%owieka) na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji 
uzyskanych za po'rednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

3) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje b&d" podejmowane automatycznie na podstawie 
danych zebranych podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dla przyk%adu, im wi&cej 
szkód mia%o miejsce w historii ubezpieczenia, tym wi&ksze mo$e by( ryzyko ubezpieczeniowe i w zwi"zku z tym 
sk%adka ubezpieczeniowa mo$e by( wy$sza;

4) pod warunkiem udzielenia odr&bnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mog" zosta( uwzgl&dnione 
dane uzyskane za po'rednictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru D%ugów. W przypadku 
marketingu bezpo'redniego produktów i us%ug w%asnych administratora danych osobowych profilowanie 
b&dzie stosowane w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

5. Podstaw" prawn" przetwarzania danych osobowych:
1) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i 

koasekuracji ryzyk jest niezb&dno'( do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
2) w celu marketingu bezpo'redniego produktów i us%ug w%asnych administratora oraz dochodzenia roszcze#  

z tytu%u zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
3) w celu rozpatrywania zg%oszonych reklamacji oraz w celu przeciwdzia%ania przest&pstwom ubezpieczeniowym 

s" ci"$"ce na administratorze danych osobowych obowi"zki wynikaj"ce z przepisów prawa; 
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4) w przypadku udzielenia odr&bnej zgody, na cele inne ni$ wskazane powy$ej, b&dzie ona podstawa prawn" 
przetwarzania.

6. Dane osobowe mog" by( przekazywane: podmiotom przetwarzaj"cym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, 
zak%adom reasekuracji, innym zak%adom ubezpiecze# na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom 
danych osobowych, je'li maj" prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzaj"ce dane osobowe na 
zlecenie ERGO Hestii uwa$a si& przede wszystkim: dostawców us%ug informatycznych, podmioty przetwarzaj"ce 
dane w celu windykacji nale$no'ci, podmioty 'wiadcz"ce us%ugi archiwizacyjne, podmioty 'wiadcz"ce us%ugi 
w ramach pomocy Assistance, podmioty przeprowadzaj"ce post&powanie likwidacyjne, b"d) bior"ce w nim 
udzia%, oraz po'redników ubezpieczeniowych. W przypadku wyra$enia odr&bnej zgody dane osobowe mog" by( 
przekazane innym zak%adom ubezpiecze# w celu marketingu bezpo'redniego ich produktów i us%ug.

7.  ERGO Hestia przeka$e dane osobowe do odbiorców znajduj"cych si& w pa#stwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, je$eli oka$e si& to niezb&dne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni 
odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotycz", mo$e $"da( wydania kopii przekazanych 
danych oraz wskazania miejsca ich udost&pnienia. W tej sprawie nale$y si& skontaktowa( z administratorem 
danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane s" przez ERGO Hesti&, maj" w zwi"zku z przetwarzaniem nast&puj"ce 
prawa:
1) prawo dost&pu do swoich danych osobowych;
2) prawo $"dania sprostowania, usuni&cia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w takim zakresie, w jakim s" one 

przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo'redniego, w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie u$ywanym formacie nadaj"cym si& do odczytu maszynowego oraz prawo 
przes%ania ich do innego administratora;

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj"cego si& ochron" danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wp%ywu na zgodno'( z prawem czynno'ci podj&tych przed jej wycofaniem;
7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyra$enia 

w%asnego stanowiska lub $"dania interwencji cz%owieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania 
indywidualnej decyzji.

9. W celu skorzystania z praw okre'lonych w punkcie 8 nale$y skontaktowa( si& z administratorem danych 
osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

10. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe b&d" przechowywane do momentu przedawnienia 
roszcze# z tytu%u tej umowy lub do momentu wyga'ni&cia obowi"zku przechowywania danych, wynikaj"cego  
z przepisów prawa, w szczególno'ci obowi"zku przechowywania dokumentów ksi&gowych dotycz"cych umowy 
ubezpieczenia. Je'li nie dosz%o do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odr&bnej zgody, 
dane osobowe b&d" wykorzystywane do celów marketingu produktów i us%ug w%asnych administratora danych 
osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

11. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia  
i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych b&dzie skutkowa%o brakiem mo$liwo'ci 
zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odr&bnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

§ 2
1. Umowy ubezpieczenia mog" by( zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegaj"cych od 

postanowie# niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z zastrze$eniem ust. 2 i 3 poni$ej.
2. Opcjonalne klauzule dodatkowe wymienione w Za%"czniku nr 2 mog" by( w%"czone do umowy ubezpieczenia na 

pisemny wniosek Ubezpieczaj"cego. 
3. Inne uzgodnione postanowienia umowne powinny by( sporz"dzone na pi'mie, podpisane przez strony oraz  

w pe%nym brzmieniu do%"czone do umowy pod rygorem ich niewa$no'ci.

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek

§ 3
1. Umow& ubezpieczenia mo$na zawrze( na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). Ubezpieczony mo$e nie 

by( imiennie wskazany w umowie, chyba $e jest to konieczne do okre'lenia przedmiotu ubezpieczenia.
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2. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczaj"cy zobowi"zuje si& do przekazania Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczonemu. Je$eli Ubezpieczony wyra$a Ubezpieczaj"cemu zgod& na 
finansowanie kosztu sk%adki, to Ubezpieczaj"cy dor&cza Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed 
wyra$eniem przez Ubezpieczonego tej zgody. Ubezpieczony ma obowi"zek potwierdzi( dor&czenie mu Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia na pi'mie. Ubezpieczaj"cy ma obowi"zek przekaza( dokument z takim potwierdzeniem 
Ubezpieczycielowi.

3. Roszczenie o zap%at& sk%adki przys%uguje Ubezpieczycielowi wy%"cznie przeciwko Ubezpieczaj"cemu. Zarzut maj"cy 
wp%yw na odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela mo$e on podnie'( równie$ przeciwko Ubezpieczonemu.

4. Ubezpieczony jest uprawniony do $"dania nale$nego 'wiadczenia bezpo'rednio od Ubezpieczyciela, chyba $e 
strony uzgodni%y inaczej; jednak$e uzgodnienie takie nie mo$e zosta( dokonane, je$eli wypadek ju$ nast"pi%.

5. Ubezpieczony mo$e $"da( by Ubezpieczyciel udzieli% mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego, o której mowa w art. 18 ustawy o dzia%alno'ci 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Klient jest dodatkowo zobowi"zany do przekazania osobie zainteresowanej 
przyst"pieniem do takiej umowy ubezpieczenia informacje o:
1) firmie zak%adu ubezpiecze# oraz adresie jego siedziby;
2) charakterze wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpiecze#, otrzymywanego w zwi"zku  

z proponowanym przyst"pieniem do umowy ubezpieczenia grupowego;
3) mo$liwo'ci  z%o$enia  reklamacji,  wniesienia  skargi  oraz  pozas"dowego rozwi"zywania sporów.

Definicje wspólne

§ 4
W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia maj" zastosowanie nast&puj"ce poj&cia:
1) bójka - starcie co najmniej dwóch osób, z których ka$da wyst&puje w roli napastnika i poszkodowanego;
2) budowle - trwale zwi"zane z gruntem obiekty budowlane inne ni$ budynki, wraz z instalacjami i urz"dzeniami, 

stanowi"ce ca%o'( techniczn" i u$ytkow", w szczególno'ci ogrodzenia, bramy, furtki, zadaszenia, wiaty, altany, 
pomieszczenia na 'mieci, podjazdy, drogi, tunele;

3) budynki - posiadaj"ce zezwolenie na u$ytkowanie trwale zwi"zane z gruntem obiekty budowlane, wydzielone  
z przestrzeni za pomoc" przegród budowlanych, posiadaj"ce fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi 
instalacjami, urz"dzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na sta%e elementami wyko#czeniowymi, 
stanowi"cymi ca%o'( techniczn" i u$ytkow";

4) Centrum Alarmowe - podmiot, który w imieniu Ubezpieczyciela organizuje us%ugi Biznes Assistance;
5) czyste straty finansowe - straty finansowe niewynikaj"ce ze szkód w mieniu lub na osobie;
6) dane - informacje nadaj"ce si& do bezpo'redniego przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania 

Danych (EPD), zgromadzone poza jednostk" centraln" komputera, to jest:
a) dane ze zbiorów danych;
b) system operacyjny i programy wchodz"ce w jego sk%ad;
c) licencyjne, standardowe programy pochodz"ce z produkcji seryjnej; 
d) programy aplikacyjne pochodz"ce z produkcji jednostkowej (wytworzone na podstawie oprogramowania 

licencyjnego);
7) dym i sadza - zawiesina cz"steczek w gazie, b&d"ca bezpo'rednim skutkiem spalania; 
8) dzie'a sztuki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne - wymienione poni$ej rzeczy ruchome, ich cz&'ci  

lub ich zespo%y: 
a) oryginalne dzie%a plastyczne, rzemios%a artystycznego i sztuki u$ytkowej;
b) kolekcje stanowi"ce skatalogowane zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz"dkowanych wed%ug koncepcji 

osób, które te kolekcje tworzy%y;
c) skatalogowane numizmaty, zbiory filatelistyczne oraz pami"tki historyczne, a zw%aszcza militaria, sztandary, 

piecz&cie, odznaki, medale i ordery; 
d) wytwory techniki, urz"dzenia, 'rodki transportu oraz maszyny i narz&dzia 'wiadcz"ce o kulturze materialnej, 

charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuj"ce poziom nauki i rozwoju 
cywilizacyjnego;

e) skatalogowane materia%y biblioteczne;
f) wytwory sztuki ludowej i r&kodzie%a oraz inne obiekty etnograficzne;
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9) ekspedycja - zorganizowana wyprawa maj"ca na celu zrealizowanie wytyczonych zada# o charakterze sportowym 
b"d) naukowym;

10) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, pomniejszaj"ca %"czne odszkodowanie za 
wszystkie szkody w mieniu wynik%e z jednego wypadku; w ubezpieczeniu nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków  
- kwota, o któr" Ubezpieczyciel zmniejsza wyp%acane %"czne odszkodowanie lub 'wiadczenie;

11) handel obwo(ny i obno$ny - sprzeda$ detaliczna towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu lub innego 
pojazdu albo w inny sposób przenoszonych lub przewo$onych z miejsca na miejsce;

12) huragan - dzia%anie wiatru o pr&dko'ci nie mniejszej ni$ 15 m/s (54 km/h), potwierdzone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku mo$liwo'ci uzyskania 
opinii IMiGW, Ubezpieczyciel mo$e stwierdzi( fakt wyst"pienia huraganu na podstawie stanu faktycznego  
i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia b"d) w bezpo'rednim s"siedztwie; 

13) infekcja - wszystkie stany rozstroju zdrowia wywo%ane przez czynniki chorobotwórcze pochodzenia bakteryjnego, 
wirusowego, grzybiczego (zaka$enia) oraz paso$ytniczego (zara$enia, choroby inwazyjne - paso$ytnicze);

14) instalacje elektryczne - urz"dzenia, przewody i linie elektryczne (elektroenergetyczne) wchodz"ce w sk%ad 
obiektów budowlanych;

15) jednostka centralna - cz&'( sprz&tu elektronicznego obejmuj"ca sterowanie, uk%ady wykonuj"ce operacje 
arytmetyczno-logiczne oraz pami&( komputera, z wy%"czeniem pami&ci zewn&trznej (dyski twarde, stacje dysków 
elastycznych i optycznych, stacje ta'm magnetycznych itp.);

16) kierowca - osoba fizyczna wykonuj"ca przewóz %adunku;
17) koszty leczenia - koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce s%u$by 

zdrowia, jak równie$ zakup niezb&dnych lekarstw i 'rodków opatrunkowych; 
18) koszty obrony s%dowej:

a) koszty procesu s"dowego przed s"dem powszechnym, w tym:
i) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego; 
ii) koszty s"dowe wszystkich instancji;
iii) koszty zas"dzone od Ubezpieczaj"cego na rzecz strony przeciwnej (w tym równie$ koszty zas"dzone  

przez s"d z tytu%u udzia%u w post&powaniu karnym oskar$yciela posi%kowego);
b) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytu%u reprezentacji przed organami administracji publicznej 

ustalone wed%ug obowi"zuj"cych przepisów;
c) koszty post&powania s"du polubownego a$ do zako#czenia post&powania o stwierdzenie wykonalno'ci 

wyroku s"du polubownego, do wysoko'ci 100% kosztów s"dowych, które by powsta%y przed w%a'ciwym  
s"dem powszechnym I instancji,

d) koszty notarialne za wymagane przez prawo czynno'ci notarialne;
e) koszty przysi&g%ego t%umaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów osób ubezpieczonych za 

granic";
19) konfiskata towaru - przej&cie przesy%ki towarowej przez organy pa#stwowe; 
20) kradzie& b"d%ca nast"pstwem wypadku $rodka transportu - zabór transportowanego mienia przez sprawc& 

dokonany w miejscu wypadku 'rodka transportu;
21) kradzie& mienia z pojazdu - zabór transportowanego mienia przez sprawc& w celu przyw%aszczenia, po uprzednim 

usuni&ciu lub uszkodzeniu w sposób trwa%y przeszkody stanowi"cej cz&'( konstrukcji 'rodka transportu lub 
istniej"cych zabezpiecze# utrudniaj"cych dost&p do jego wn&trza;

22) kradzie& mienia wraz z pojazdem - zabór transportowanego mienia przez sprawc&, z jednoczesnym zaborem 
'rodka transportu dokonanym w celu przyw%aszczenia;

23) kradzie& z w'amaniem - dokonanie albo usi%owanie dokonania zaboru mienia z lokalu lub innego miejsca 
zabezpieczonych zgodnie z postanowieniami dotycz"cymi minimalnych wymogów zabezpieczenia okre'lonych  
w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 
a) po uprzednim usuni&ciu si%" przez sprawc& zabezpieczenia lub otworzeniu wej'cia przy u$yciu narz&dzi albo 

podrobionego lub dopasowanego klucza, b"d) klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed% 
wskutek w%amania do innego lokalu lub w wyniku rabunku;

b) przez sprawc&, który ukry% si& w lokalu przed jego zamkni&ciem, je'li pozostawi% 'lady mog"ce s%u$y( jako 
dowód jego ukrycia si&;

24) lawina - gwa%towne zsuwanie lub staczanie si& mas 'niegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich;
25) lokal - cz&'( budynku wydzielona trwa%ymi 'cianami, stanowi"ca funkcjonaln" lub gospodarcz" ca%o'(, s%u$"ca 

zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczaj"cego, u$ytkowana na mocy posiadanego przez niego tytu%u prawnego, 
sk%adaj"ca si& z jednego lub wi&kszej liczby pomieszcze#;

26) lokaut - zamkni&cie zak%adu przez w%a'ciciela, po%"czone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla 
zmuszenia ich do przyj&cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl&du na strajk;
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27) maszyny, urz%dzenia oraz wyposa&enie - rzeczowe ruchome, sk%adniki maj"tku wykorzystywane w prowadzonej 
dzia%alno'ci, niestanowi"ce elementów budynków i budowli, nieb&d"ce 'rodkami obrotowymi ani nak%adami 
inwestycyjnymi;

28) mienie pracownicze - mienie osobistego u$ytku pracowników Ubezpieczaj"cego, które zwyczajowo znajduje si&  
w miejscu pracy, z wy%"czeniem warto'ci pieni&$nych oraz pojazdów;

29) mienie przesiedle)cze - mienie transportowane przez Ubezpieczaj"cego lub na jego rzecz z powodu zmiany 
miejsca pobytu Ubezpieczaj"cego (w tym mienie w trakcie przeprowadzek);

30) nag'e zachorowanie - stan chorobowy powsta%y w sposób nag%y, wymagaj"cy natychmiastowej pomocy 
medycznej;

31) nak'ady inwestycyjne - wydatki poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne, a tak$e na wyko#czenie 
budynków lub lokali nie b&d"cych w%asno'ci" Ubezpieczaj"cego;

32) napór $niegu - bezpo'rednie dzia%anie ci&$aru 'niegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowl& oraz 
przewrócenie si& mienia s"siedniego na ubezpieczony budynek lub budowl& wskutek bezpo'redniego dzia%ania 
ci&$aru 'niegu lub lodu, powoduj"ce uszkodzenie ich elementów no'nych lub zawalenie si& (za elementy no'ne 
uwa$a si& elementy konstrukcji przenosz"ce obci"$enia obiektu takie jak: fundamenty, 'ciany no'ne, filary, s%upy, 
kolumny, belkowania, belki, stropy, sklepienia, wi"zary i wi&)by dachowe), a tak$e uszkodzenie rynien, dachówek, 
p%otków 'niegowych i opierze# blacharskich;

33) nieszcz"$liwy wypadek - definicja ma zastosowanie wy%"cznie do ubezpieczenia nast&pstw nieszcz&'liwych 
wypadków - nag%e zdarzenie wywo%ane przyczyn" zewn&trzn", w wyniku którego osoba obj&ta ubezpieczeniem  
- niezale$nie od swojej woli - dozna%a uszkodzenia cia%a, rozstroju zdrowia lub zmar%a; 

34) obrót towarowy - %"czna warto'( ca%ego mienia b&d"cego przedmiotem ubezpieczenia, transportowanego  
w okresie ubezpieczenia;

35) osoby bliskie - ma%$onek, osoby pozostaj"ce w konkubinacie, rodze#stwo, wst&pni, zst&pni, te'ciowie, zi&ciowie  
i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiaj"cy;

36) osoby obj"te ubezpieczeniem:
a) w ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej - Ubezpieczaj"cy; a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek 

- Ubezpieczony, a tak$e obecni i byli pe%nomocnicy oraz obecni i byli pracownicy Ubezpieczaj"cego albo 
Ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrz"dzonych w zwi"zku z wykonywaniem obowi"zków s%u$bowych na jego 
rzecz lub czynno'ci obj&tych zakresem umocowania;

b) w ubezpieczeniu nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków - Ubezpieczaj"cy, a w razie zawarcia umowy na cudzy 
rachunek - Ubezpieczony, a tak$e pracownik Ubezpieczaj"cego przez niego wskazany lub inna wskazana 
osoba;

c) w ubezpieczeniu Biznes Assistance - wskazany przez Ubezpieczaj"cego pracownik, zatrudniony na co najmniej 
3 miesi"ce lub na czas nieokre'lony;

37) osoby trzecie - wszystkie podmioty pozostaj"ce poza stosunkiem ubezpieczenia, nawet je$eli pozostawa%y lub 
pozostaj" w stosunkach umownych z osobami obj&tymi ubezpieczeniem;

38) podwykonawca - osoba, której Ubezpieczaj"cy powierzy% wykonanie pracy, us%ugi lub innych czynno'ci na innej 
podstawie ni$ umowa o prac&, powo%ania, wyboru, mianowania lub spó%dzielczej umowy o prac&, a tak$e osoba 
fizyczna nieb&d"ca pracownikiem Ubezpieczaj"cego;

39) poszkodowany - definicja ma zastosowanie wy%"cznie do ubezpieczenia odpowiedzialno'ci cywilnej - osoba 
trzecia, która ponios%a szkod& na osobie lub w mieniu; w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia  
o klauzul& 004 za poszkodowanych w zakresie wy$ej wymienionych szkód i klauzuli uwa$a si& równie$ osoby obj&te 
ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników;

40) powód( - zalanie terenów w nast&pstwie podniesienia si& wody w korytach wód p%yn"cych i stoj"cych lub  
w nast&pstwie podniesienia si& poziomu morskich wód przybrze$nych; 

41) po&ar - niekontrolowany proces spalania, po%"czony z wyst&powaniem p%omieni;
42) pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac&, powo%ania, wyboru, mianowania lub spó%dzielczej 

umowy o prac& albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wy%"czeniem osoby fizycznej, która zawar%a  
z Ubezpieczaj"cym umow& cywilnoprawn" w ramach prowadzonej dzia%alno'ci gospodarczej; za pracownika 
uznaje si& równie$ praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczaj"cy powierzy% wykonanie okre'lonych 
czynno'ci;

43) producent produktu finalnego - osoba, która wykorzystuje rzeczy pochodz"ce od osób obj&tych ubezpieczeniem  
w celu wytworzenia produktu;

44) produkt - rzecz ruchoma, chocia$by zosta%a po%"czona z inn" rzecz", a tak$e energia i zwierz&ta;
45) przedsi"biorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb&d"ca osob" prawn", której ustawa 

przyznaje zdolno'( prawn", prowadz"ca we w%asnym imieniu dzia%alno'( gospodarcz" lub zawodow";
46) przedsi"biorstwo - zorganizowany zespó% sk%adników niematerialnych i materialnych przeznaczony do 

prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej;
47) przepi"cie - gwa%towny wzrost napi&cia w sieci elektrycznej lub elektronicznej;
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48) przest"pstwo - czyn cz%owieka, zabroniony przez ustaw& obowi"zuj"c" w czasie jego pope%nienia, pod gro)b" kary 
jako zbrodnia lub wyst&pek, bezprawny, zawiniony i spo%ecznie szkodliwy, w stopniu wy$szym ni$ znikomy.

49) poszukiwania przyczyny szkody - wykonanie niezb&dnych czynno'ci w celu jednoznacznego zidentyfikowania 
elementu, którego wada lub uszkodzenie by%y bezpo'redni" przyczyn" szkody w mieniu lub szkody w mieniu lub na 
osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej;

50) przyj"cie mienia do transportu przez przewo(nika zawodowego - moment przej'cia mienia spod pieczy nadawcy 
w piecz& przewo)nika, a wydanie - moment przej'cia spod pieczy przewo)nika w piecz& odbiorcy;

51) rabunek - zabór mienia przy u$yciu lub gro)bie natychmiastowego u$ycia przemocy fizycznej na osobie albo 
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomno'ci lub bezbronno'ci; za rabunek uwa$a si& tak$e zabór mienia przy 
u$yciu si%y w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawa% w styczno'ci lub by% po%"czony z osob";

52) rozruchy - gwa%towne demonstracje grupy osób, niemieszcz"ce si& w kategorii zamieszek;
53) ryzyko transportowe - ryzyko poniesienia uszczerbku maj"tkowego wskutek utraty, ubytku, uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia podczas transportu obj&tego ubezpieczeniem;
54) sie# elektroniczna - urz"dzenia wraz z uk%adami po%"cze# mi&dzy nimi, s%u$"ce do przesy%ania i przetwarzania 

wszelkiego rodzaju danych, g%osu, wizji oraz innych rodzajów przekazu za pomoc" sygna%ów elektronicznych 
(napi&cia lub pr"du o amplitudzie sta%ej, zmiennej lub nieci"g%ej);

55) sie# elektryczna (elektroenergetyczna) - cz&'( systemu elektroenergetycznego obejmuj"ca linie przesy%owe 
napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo - rozdzielcze;

56) sta'y dozór - bezpo'redni dozór pe%niony w miejscu ubezpieczenia przez osoby zatrudnione u Ubezpieczaj"cego 
lub w podmiocie ochrony mienia, z którym Ubezpieczaj"cy podpisa% umow& o dozór mienia; osoba sprawuj"ca 
dozór musi mie( zakres obowi"zków zawieraj"cy przynajmniej procedury dotycz"ce sposobu zachowania  
w przypadku naruszenia zabezpiecze# lub próby w%amania;

57) strajk - zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jaki' czas w jednym lub kilku zak%adach, 
instytucjach, b&d"ce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego, oraz $"dania zmian;

58) substancja niebezpieczna - sta%e, ciek%e, gazowe lub termiczne 'rodki dra$ni"ce lub zanieczyszczaj"ce,  
w szczególno'ci: opary, dymy, sadze, kwasy, zasady, chemikalia, a tak$e odpady zawieraj"ce materia% do 
ponownego przerobu lub odtworzenia; 

59) szkoda - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpo'rednio wskutek obj&tego umow" 
ubezpieczenia zdarzenia, które mia%o miejsce w okresie ubezpieczenia, maj"cego charakter nadzwyczajny, 
niespodziewany i niezale$ny od woli Ubezpieczaj"cego; za jedn" szkod& uwa$ane s" wszystkie uszkodzenia, utrata 
lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powsta%e wskutek tej samej przyczyny i maj"ce miejsce w tym samym 
czasie; przez przyczyn& rozumiane jest ubezpieczone zdarzenie, które powoduje powstanie szkody;

60) szkoda na osobie - w ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej - straty powsta%e wskutek 'mierci, uszkodzenia 
cia%a lub rozstroju zdrowia, a tak$e utracone korzy'ci poniesione przez poszkodowanego, które móg%by osi"gn"( 
gdyby nie dozna% uszkodzenia cia%a lub rozstroju zdrowia;

61) szkoda w mieniu - w ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej - straty powsta%e wskutek zniszczenia lub 
uszkodzenia rzeczy ruchomych albo nieruchomo'ci poszkodowanego, a tak$e utracone korzy'ci, które móg%by 
osi"gn"( gdyby nie zosta%o zniszczone lub uszkodzone jego mienie;

62) $rodki obrotowe - materia%y, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajduj"ce si& w toku produkcji, 
pó%produkty, surowce, towary nabyte w celu sprzeda$y, jej wsparcia lub zwi"zane z bie$"c" dzia%alno'ci" 
przedsi&biorstwa, a nieb&d"ce maszynami, urz"dzeniami ani wyposa$eniem;

63) terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, 
skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludno'ci i dezorganizacji 
$ycia publicznego przy u$yciu przemocy dla osi"gni&cia celów politycznych lub spo%ecznych;

64) transport - przemieszczenie mienia z miejsca nadania przy u$yciu jednego lub kilku 'rodków transportu w celu 
dostarczenia do miejsca przeznaczenia; za transport nie uwa$a si& przemieszczenia mienia w obr&bie tej samej 
nieruchomo'ci;

65) transport krajowy - transport z miejsca nadania mienia do miejsca jego przeznaczenia znajduj"cego si& na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez przekraczania granicy polskiej,

66) transport obcy - transport wykonywany przez przewo)nika zawodowego na podstawie umowy o przewóz;
67) transport w'asny - transport wykonywany przez Ubezpieczaj"cego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialno'(, 

a tak$e ka$dy transport inny ni$ obcy;
68) transport warto$ci pieni"&nych - czynno'( przenoszenia lub przewo$enia, wykonywana przez osob& upowa$nion" 

od momentu ich przyj&cia do transportu, do momentu przekazania osobie upowa$nionej do odbioru; 
69) Ubezpieczaj%cy - reprezentant Ubezpieczaj"cego, rozumiany jako:

a) w przypadku przedsi&biorstw pa#stwowych - dyrektor, jego zast&pca, jego pe%nomocnicy; 
b) w przypadku spó%ek z ograniczon" odpowiedzialno'ci" i spó%ek akcyjnych - cz%onkowie zarz"du, prokurenci  

i ich pe%nomocnicy,
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c) w przypadku spó%ek komandytowo-akcyjnych - komplementariusz b&d"cy osob" fizyczn", akcjonariusz, 
prokurenci i ich pe%nomocnicy,

d) w przypadku spó%ek jawnych i komandytowych - komplementariusze b&d"cy osobami fizycznymi, prokurenci  
i ich pe%nomocnicy, wspólnicy spó%ek jawnych;

e) w przypadku spó%ek partnerskich - partnerzy, prokurenci i ich pe%nomocnicy;
f) w przypadku spó%ek cywilnych - wspólnicy oraz ich pe%nomocnicy,
g) w przypadku osób fizycznych - osoba fizyczna zawieraj"ca umow& ubezpieczenia i jej pe%nomocnicy;

h) w przypadku spó%dzielni, fundacji i stowarzysze# - cz%onkowie zarz"du i ich pe%nomocnicy;
70) uderzenie pojazdu - uderzenie przez pojazd w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego 

lub eksploatowanego przez Ubezpieczaj"cego oraz szkód w pojazdach lub ich %adunku;
71) upadek drzew lub innych przedmiotów - nieb&d"ce nast&pstwem dzia%alno'ci ludzkiej przewrócenie si& rosn"cych 

drzew, anten, $urawi budowlanych, budynków, budowli lub ich cz&'ci na ubezpieczone mienie;
72) upadek obiektu zewn"trznego na pojazd - spadni&cie na pojazd, w którym transportowane jest mienie 

jakiegokolwiek obiektu zewn&trznego w stosunku do pojazdu i transportowanego w nim mienia; 
73) upadek statku powietrznego - katastrofa b"d) przymusowe l"dowanie statku powietrznego oraz upadek jego 

cz&'ci lub %adunku;
74) urz%dzenia elektryczne (elektroenergetyczne) - maszyny, osprz&t, aparaty przeznaczone bezpo'rednio lub 

po'rednio do wytwarzania, przesy%ania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej;
75) urz%dzenia wspomagaj%ce - urz"dzenia umo$liwiaj"ce utrzymanie w ruchu zespo%ów elektronicznych,  

a w szczególno'ci: urz"dzenia klimatyzacyjne, agregaty pr"dotwórcze stanowi"ce niezale$ne )ród%a energii, 
dy$urne agregaty pr"dotwórcze, UPS (urz"dzenia do podtrzymywania napi&cia w przypadku awarii zasilania 
elektrycznego) i przetworniki cz&stotliwo'ci;

76) utrata mienia - brak mienia niezale$nie od tego, czy powsta% wskutek dzia%ania cz%owieka czy te$ si% przyrody;
77) wandalizm - rozmy'lne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie 

dzia%aj"ce z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia; definicja nie obejmuje st%uczenia i p&kni&cia szyb;
78) warto$ci pieni"&ne:

a) krajowe i zagraniczne znaki pieni&$ne;
b) czeki, z wyj"tkiem czeków zakre'lonych, skasowanych lub opatrzonych indosem pe%nomocniczym, 

zawieraj"cym wzmiank& „warto'( do inkasa”, „nale$no'( do inkasa” lub inn" o podobnym charakterze;
c) weksle, z wyj"tkiem weksli opatrzonych indosem pe%nomocniczym, zawieraj"cym wzmiank& „warto'( do 

inkasa” lub inn" o podobnym charakterze;
d) inne dokumenty zast&puj"ce w obrocie gotówk& z wy%"czeniem kart p%atniczych, kredytowych, charge  

i debetowych;
e) z%oto, srebro, platyna i pozosta%e metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a tak$e kamienie 

szlachetne, per%y, bursztyny;
f) wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii komórkowej) oraz druki 'cis%ego zarachowania 

opatrzone nomina%em (w szczególno'ci bony towarowe, bilety);
79) warto$# ewidencyjna brutto - wynikaj"ca z ewidencji ksi&gowej warto'( mienia odpowiadaj"ca jego warto'ci 

pocz"tkowej, stanowi"cej cen& nabycia lub koszt wytworzenia 'rodka trwa%ego, powi&kszona o koszty jego 
ulepszenia i skorygowana w wyniku aktualizacji wyceny;

80) warto$# odtworzeniowa (nowa) - warto'( odpowiadaj"ca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz 
nie ulepszonego, tj.: 
a) w przypadku budynku lub budowli - warto'( odpowiadaj"ca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, 

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wyko#czenia, przy zastosowaniu 
dotychczasowych wymiarów i materia%ów;

b) w przypadku maszyn, urz"dze# i wyposa$enia s%u$"cych prowadzeniu dzia%alno'ci - warto'( odpowiadaj"ca 
kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych 
parametrach z uwzgl&dnieniem kosztów transportu i monta$u; je$eli nie jest mo$liwy zakup lub wytworzenie 
mienia o tych samych parametrach dopuszcza si&, aby warto'( odpowiada%a kosztom zakupu mienia  
o najbardziej zbli$onych parametrach;

81) warto$# rynkowa - warto'( odpowiadaj"ca cenie zakupu lub sprzeda$y na rynku;
82) warto$# rzeczywista - warto'( odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o zu$ycie techniczne;
83) warto$# wytworzenia - suma kosztu materia%ów i surowców, robocizny oraz kosztów ogólnych poniesionych  

w celu wytworzenia okre'lonej rzeczy;
84) wprowadzenie rzeczy do obrotu - chwila, w której posiadanie rzeczy trwale lub na okre'lony czas zosta%o 

przeniesione na osob& trzeci";
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85) wyczynowe uprawianie sportu:
a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegaj"ce na regularnym 

uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak równie$ uprawianie dyscyplin sportowych w celach 
zarobkowych;

b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzuj"cych si& ekstremalnymi warunkami 
klimatycznymi lub przyrodniczymi; 

86) wy'%czenie z eksploatacji - zaprzestanie sta%e lub czasowe prowadzenia w budynku lub lokalu dzia%alno'ci 
gospodarczej, o'wiatowej, religijnej albo wykorzystywania budynku lub lokalu na cele mieszkalne lub biurowe;

87) wypadek:
a) w ubezpieczeniu mienia - wyst"pienie obj&tego ubezpieczeniem zdarzenia;
b) w ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej - 'mier(, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, 

uszkodzenie lub zniszczenie mienia;
88) wypadek $rodka transportu - zderzenie si& pojazdu z jakimkolwiek obiektem, a tak$e jego przewrócenie si&  

lub wypadni&cie z drogi;
89) zalanie - nast&pstwo dzia%ania cieczy, powsta%e wskutek:

a) opadów atmosferycznych, tj. wody pochodz"cej z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniej"cego 
'niegu b"d) gradu;

b) wydostania si& wody, pary lub p%ynów wskutek uszkodzenia urz"dze# sieci wodoci"gowej, kanalizacyjnej, 
grzewczej lub technologicznej;

c) wydostania si& wody z pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii;
d) cofni&cia si& wody lub 'cieków z urz"dze# publicznej sieci kanalizacyjnej;
e) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urz"dzeniach sieci wskazanych w ppkt b);
f) dzia%ania osób trzecich;
g) st%uczonego akwarium;
h) samoczynnego uruchomienia si& instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wy%"czeniem przypadków 

b&d"cych nast&pstwem po$aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku;
90) zamieszki - gwa%towne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko w%adzy w celu zmiany 

istniej"cego porz"dku prawnego;
91) zapadanie si" ziemi - obni$enie poziomu terenu z powodu zawalenia si& powsta%ych bez udzia%u cz%owieka, 

pustych przestrzeni w gruncie; 
92) zewn"trzne no$niki danych - zewn&trzne elementy umo$liwiaj"ce gromadzenie informacji, nadaj"ce si& do 

odczytu maszynowego (np. wymienialne dyski magnetyczne i optyczne, dyskietki);
93) zu&ycie techniczne mienia - trwa%e zmiany fizykochemiczne zachodz"ce w czasie eksploatacji, w wyniku których 

okres zdatno'ci do pe%nienia przez mienie okre'lonych funkcji u$ytkowych stopniowo si& wyczerpuje (zmniejsza).

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze# losowych

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 5
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo$e by( okre'lone w umowie ubezpieczenia:

1) ewidencjonowane mienie wykorzystywane w zwi"zku z prowadzon" dzia%alno'ci" stanowi"ce w%asno'( 
Ubezpieczaj"cego lub mienie b&d"ce na podstawie tytu%u prawnego w jego posiadaniu:
a) budynki, budowle i lokale,
b) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
c) 'rodki obrotowe, 
d) warto'ci pieni&$ne,
e) nak%ady inwestycyjne,

2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y,
3) mienie pracownicze.
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2. Mienie jest obj&te ochron" ubezpieczeniow" na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu/miejscach 
wymienionych w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie$ w innym miejscu, w którym praca jest 
'wiadczona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczaj"cego.

3. Ochron" ubezpieczeniow" obj&te jest mienie w miejscu, do którego zosta%o przeniesione z miejsca ubezpieczenia  
w zwi"zku z bezpo'rednim nara$eniem na powstanie szkody obj&tej ochron" ubezpieczeniow" zgodnie  
z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W takim przypadku mienie obj&te jest tak$e ochron" w zakresie 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze# losowych w trakcie przenoszenia lub przewo$enia w powy$sze 
miejsce.

Zakres ubezpieczenia

§ 6
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b&d"ce bezpo'rednim nast&pstwem przewidzianego w umowie 

zdarzenia. 
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochron" ubezpieczeniow" mienie Ubezpieczaj"cego w zakresie:

1) standardowym, 
2) pe%nym.

3. Zakres standardowy obejmuje szkody powsta%e wskutek nast&puj"cych zdarze#: 
1) gradu,
2) huraganu,
3) lawiny,
4) po$aru, 
5) trz&sienia ziemi, 
6) uderzenia pioruna, 
7) upadku statku powietrznego,
8) wybuchu. 

4. Zakres pe%ny obejmuje szkody powsta%e wskutek zdarze# wymienionych w ust. 3 powy$ej oraz wskutek:
1) dymu i sadzy, 
2) huku ponadd)wi&kowego, 
3) naporu 'niegu,
4) osuni&cia si& ziemi,
5) sp%ywu wód po zboczach, 
6) uderzenia pojazdu,
7) upadku drzew lub innych przedmiotów,
8) zalania, 
9) zapadania si& ziemi, 
10) przepi&cia,
przy czym odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody wynik%e z przepi&cia ograniczona jest do kwoty 200 000 z% 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze# 
losowych w zakresie pe%nym mo$e zosta( rozszerzone o powód).

6. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki do zakresu umowy ubezpieczenia, zgodnie  
z Za%"cznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mog" zosta( w%"czone nast&puj"ce 
klauzule:
1) automatycznego pokrycia,
2) rzeczoznawców,
3) ryzyk budowlanych,
4) terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
5) rozmro$enia (zepsucia) 'rodków obrotowych,
6) ubezpieczenia maszyn i urz"dze# przeno'nych poza miejscem ubezpieczenia,
7) p&kania mrozowego,
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8) awarii i uszkodze# maszyn, urz"dze# lub aparatów,
9) maszyn i urz"dze# od szkód elektrycznych,
10) zwi&kszonych kosztów.

§ 7
1. Ubezpieczone mienie obj&te jest tak$e ochron" od szkód powsta%ych bezpo'rednio wskutek:

1) akcji ga'niczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w zwi"zku z wyst"pieniem  
w miejscu okre'lonym w umowie ubezpieczenia zdarze# obj&tych odpowiednim zakresem ubezpieczenia,  
o którym mowa w § 6;

2) zanieczyszczenia lub ska$enia spowodowanego zdarzeniami obj&tymi umow" ubezpieczenia.
2. W granicach sum ubezpieczenia lub odr&bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci  

dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia lub grup mienia odszkodowanie, z zachowaniem postanowie#  
§§ 9-15, obejmuje udokumentowane koszty powsta%e wskutek:
1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpo'rednim nast&pstwie zdarze# losowych 

wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie  
z §§ 13 i 14;

2) zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody obj&tej zakresem ubezpieczenia oraz 
zabezpieczenia bezpo'rednio zagro$onego ubezpieczonego mienia przed tak" szkod", je$eli 'rodki te by%y 
celowe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne;

3) usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody;
4) poszukiwania przyczyn szkody w granicach 10% sumy ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, nak%adów 

inwestycyjnych, nie wi&cej jednak ni$ 10 000 z%, z zastrze$eniem, $e odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za 
element, którego uszkodzenie by%o przyczyn" szkody, jest ograniczona do kwoty 500 z%.

 
Wy'%czenia

§ 8
1. Ochron" ubezpieczeniow" nie s" obj&te szkody:

1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki na podstawie aktu administracyjnego oraz  
w znajduj"cym si& w nich mieniu, a tak$e maszynach, urz"dzeniach oraz wyposa$eniu przeznaczonych do 
likwidacji przed powstaniem szkody;

2) w nieu$ytkowanych budynkach, lokalach oraz w znajduj"cym si& w nich mieniu, je'li by%y one wy%"czone 
z eksploatacji przez okres d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie 
powiadomiony i pisemnie potwierdzi% ochron& ubezpieczeniow";

3) w drzewach, krzewach, uprawach i zwierz&tach; 
4) w szklarniach, inspektach, namiotach oraz znajduj"cym si& w nich mieniu;
5) w 'rodkach odurzaj"cych, substancjach psychotropowych;
6) w budynkach, budowlach i lokalach podczas robót budowlanych, na które zgodnie z ustaw" Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 roku z pó)niejszymi zmianami wymagane jest zezwolenie, chyba $e umówiono si& inaczej;
7) w mieniu sk%adowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba $e sposób sk%adowania 

nie mia% wp%ywu na powstanie lub wysoko'( szkody;
8) w mieniu sk%adowanym na zewn"trz budynku lub lokalu, b&d"ce nast&pstwem zalania, huraganu, gradu, 

naporu 'niegu, uderzenia pojazdu oraz powodzi;
9) w mieniu o przekroczonym terminie wa$no'ci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody;
10) w aktach, dokumentach, danych na no'nikach wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach 

muzealnych lub zabytkowych, antykach, dzie%ach sztuki, zbiorach filatelistycznych i numizmatycznych; 
11) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków;
12) w programach komputerowych, chyba $e stanowi" 'rodki obrotowe;
13) w pojazdach podlegaj"cych rejestracji, chyba $e stanowi" fabrycznie nowe 'rodki obrotowe lub fabrycznie 

nowe mienie przyj&te od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y, chyba $e umówiono si& inaczej.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie$ szkód powsta%ych wskutek:

1) wybuchu:
a) wywo%anego przez Ubezpieczaj"cego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych;
b) w silniku, gdy wybuch zwi"zany jest z jego naturaln" funkcj";
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c) lampy kineskopowej u producenta lamp;
d) w cz&'ciach u$ytkowych %"czników elektrycznych; 

2) dzia%ania wody na budowle i urz"dzenia wodne, z wyj"tkiem szkód spowodowanych wyst&puj"c" w obr&bie 
koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego fal" powodziow" o takiej wielko'ci i sile 
dzia%ania, jaka nie zosta%a przewidziana przy projektowaniu budowli lub urz"dzenia wodnego jako zbyt rzadko 
wyst&puj"ca;

3) zapadania si& ziemi, gdy s" to szkody górnicze, tj. szkody zwi"zane z ruchem zak%adu górniczego w rozumieniu 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku z pó)niejszymi zmianami;

4) powodzi, zalania w 'rodkach obrotowych oraz pozosta%ym nieu$ytkowanym mieniu ruchomym - w przypadku 
przechowywania ni$ej ni$ 10 cm nad pod%og" znajduj"c" si& ni$ej ni$ poziom gruntu, chyba $e zalanie tego 
mienia nast"pi%o bezpo'rednio z góry;

5) systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelno'ci urz"dze# sieci 
wodoci"gowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej;

6) dzia%ania wód gruntowych, chyba $e s" skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia zosta% rozszerzony o powód);
7) zagrzybienia lub przemarzania 'cian, bez wzgl&du na przyczyn& zagrzybienia lub przemarzania;
8) gradu, naporu 'niegu, zalania, je'li do powstania szkody przyczyni% si& z%y stan dachu b"d) niezabezpieczone 

lub nieprawid%owo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku; wy%"czenie to nie dotyczy 
szkód w mieniu znajduj"cym si& w lokalach najmowanych, je$eli do obowi"zków Ubezpieczaj"cego nie nale$y 
dbanie o stan techniczny budynku lub lokalu oraz je'li do dnia powstania szkody Ubezpieczaj"cy nie wiedzia% 
o istniej"cych zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedzia% i posiada pisemne dowody wyst&powania do 
wynajmuj"cego z $"daniem ich usuni&cia.

 
Suma ubezpieczenia

§ 9
1. Suma ubezpieczenia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, chyba $e strony w umowie ustali%y 

odr&bny, ni$szy limit odpowiedzialno'ci. 
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr&bne limity odpowiedzialno'ci ulegaj" obni$eniu o kwoty 

wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po 
op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialno'ci do poprzedniej 
wysoko'ci.

3. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug warto'ci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami 
okre'lonymi w ust. 4 i 5 poni$ej, bez podatku od towarów i us%ug podlegaj"cego odliczeniu zgodnie  
z obowi"zuj"cymi przepisami, chyba $e umówiono si& inaczej.

4. Sum& ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urz"dze# i wyposa$enia ustala Ubezpieczaj"cy 
wed%ug:
1) warto'ci ewidencyjnej brutto, wy%"cznie je$eli stopie# amortyzacji nie przekracza 50% lub
2) warto'ci rzeczywistej, lub
3) warto'ci odtworzeniowej (nowej), wy%"cznie je$eli stopie# zu$ycia technicznego nie przekracza 50%.

5. Podstaw& okre'lenia sumy ubezpieczenia w pozosta%ych grupach mienia stanowi:
1) dla 'rodków obrotowych - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia;
2) dla nak%adów inwestycyjnych - warto'( odpowiadaj"ca poniesionym lub przewidywanym w okresie 

ubezpieczenia wydatkom; 
3) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere%, bursztynu oraz platyny i pozosta%ych metali z grupy 

platynowców - warto'( odpowiadaj"ca cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast dla wyrobów 
z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pere% i bursztynu - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub 
kosztom wytworzenia; 

4) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - warto'( nominalna (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza si& na 
z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP);

5) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - warto'( rzeczywista  
(w komisach i lombardach - bez uwzgl&dnienia prowizji lub mar$y, nie wy$sza ni$ warto'( oznaczona  
w dowodzie przyj&cia);

6) dla mienia pracowniczego - warto'( rzeczywista mienia przypadaj"ca na jednego pracownika pomno$ona 
przez liczb& pracowników.
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Ubezpieczenie na sumy sta'e

§ 10
1. Na sumy sta%e mo$e by( ubezpieczone nast&puj"ce mienie:

1) budynki, budowle i lokale,
2) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
3) 'rodki obrotowe,
4) warto'ci pieni&$ne,
5) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada( najwy$szej dziennej warto'ci mienia przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia (ubezpieczenie na sumy sta%e), ustalonej przy zachowaniu zasad okre'lonych w § 9.

 
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

§ 11
1. Na pierwsze ryzyko mo$e by( ubezpieczone mienie pracownicze oraz nak%ady inwestycyjne.
2. Sum& ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczaj"cy, kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" maksymalnej szkody, jaka 

mo$e powsta( wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), przy zachowaniu zasad okre'lonych 
w § 9.

3. Ca%kowita suma ubezpieczenia mienia pracowniczego odpowiada iloczynowi kwoty przyj&tej jako suma 
ubezpieczenia przypadaj"ca na jednego pracownika i liczby pracowników.

 
Ubezpieczenie na sumy zmienne

§ 12
1. Na sumy zmienne mog" by( ubezpieczone wy%"cznie 'rodki obrotowe, o ile:

1) ich warto'( w okresie ubezpieczenia podlega zmianom; 
2) ich 'rednia miesi&czna warto'( w okresie 12 miesi&cy roku poprzedzaj"cego zawarcie umowy ubezpieczenia 

jest nie ni$sza ni$ 100 000 z%.
2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada( najwy$szej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej warto'ci 

'rodków obrotowych, ustalonej wed%ug warto'ci odpowiadaj"cej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia.
3. Ubezpieczaj"cy op%aca sk%adk& depozytow" w wysoko'ci co najmniej 70% sk%adki naliczonej w oparciu o warto'( 

okre'lon" w ust. 2 powy$ej.
4. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest w terminie do 30 dni od zako#czenia okresu ubezpieczenia przedstawi( 

Ubezpieczycielowi warto'ci stanu 'rodków obrotowych z ostatniego dnia ka$dego miesi"ca kalendarzowego 
okresu ubezpieczenia. Sk%adk& ostateczn" otrzymuje si& przez pomno$enie 'redniej arytmetycznej 
przedstawionych warto'ci 'rodków obrotowych przez stawk& taryfow" przyj&t" dla 'rodków obrotowych. 

5. Je$eli sk%adka ostateczna przekracza sk%adk& depozytow", Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest do op%acenia 
powsta%ej ró$nicy w ci"gu 14 dni od daty otrzymania od Ubezpieczyciela rozliczenia.

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 13
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okre'la si& w granicach ich sum ubezpieczenia 

lub odr&bnie okre'lonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci, na podstawie cen z dnia powstania 
szkody:
1) dla budynków, budowli i lokali - wed%ug warto'ci kosztów odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, 

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wyko#czenia, przy zastosowaniu 
dotychczasowych wymiarów i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj" 
poszkodowanego:
a) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci ewidencyjnej brutto oraz warto'ci odtworzeniowej (nowej)  

- w pe%nej wysoko'ci;
b) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci rzeczywistej - z potr"ceniem zu$ycia technicznego; 
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2) dla maszyn, urz"dze# oraz wyposa$enia - wed%ug ceny zakupu, kosztów naprawy b"d) wytworzenia rzeczy 
tego samego rodzaju, typu lub mocy powi&kszonej o koszty transportu i monta$u, z uwzgl&dnieniem zasad 
podanych w pkt 1) powy$ej;

3) dla 'rodków obrotowych - wed%ug cen ich zakupu, kosztów wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia;
4) dla nak%adów inwestycyjnych - wed%ug kosztów ich odbudowy lub remontu w tym samym miejscu,  

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacj" poszkodowanego;

5) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu, a tak$e platyny i pozosta%ych metali z grupy 
platynowców - wed%ug warto'ci odpowiadaj"cej cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast 
w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu - wed%ug ceny ich zakupu, kosztów 
wytworzenia lub kosztów naprawy;

6) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - wed%ug warto'ci nominalnej (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza 
si& na z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP, 
obowi"zuj"cego w dniu powstania szkody);

7) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - wed%ug warto'ci kosztów 
naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia 
lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia, nie wi&cej jednak ni$ w warto'ci oznaczonej w dowodzie 
przyj&cia bez uwzgl&dnienia prowizji i mar$y w przypadku komisów lub lombardów;

8) dla u$ywanych pojazdów podlegaj"cych rejestracji - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych 
pojazdów na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela z potr"ceniem zu$ycia technicznego,  
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rynkowej pojazdów w dniu szkody;

9) dla mienia pracowniczego - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem 
zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia,  
z zastrze$eniem, $e w odniesieniu do mienia jednego pracownika - do wysoko'ci nieprzekraczaj"cej kwoty 
przyj&tej jako cz&'( sumy ubezpieczenia przypadaj"cej na jednego pracownika.

2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 
lub sprzeda$y.

3. Rozmiar szkody ustala si& na podstawie Katalogów Nak%adów Rzeczowych i Katalogów Nak%adów Pracy oraz 
publikowanych cenników.

§ 14
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl&dnia si& kosztów wynikaj"cych z braku cz&'ci zamiennych lub materia%ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej"cego przed szkod".

§ 15
1. Je$eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na sumy sta%e jest ni$sza od jego warto'ci w dniu szkody, 

wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 oraz §§ 13 i 14 zostaje pomniejszona w takim 
stosunku, w jakim suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego warto'ci w dniu szkody, z zastrze$eniem 
ust. 2-3 poni$ej.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta%e wed%ug warto'ci odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa 
w ust. 1 powy$ej, b&dzie mia%a zastosowanie jedynie wówczas, gdy warto'( przedmiotu ubezpieczenia w dniu 
szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

3. Zasada, o której mowa w ust. 1 powy$ej, nie b&dzie mia%a zastosowania: 
1) w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko oraz na sumy zmienne,
2) dla szkód, których rozmiar okre'lony zgodnie z § 13 nie przekracza 10 000 z%.

4. Postanowienia ust. 1-3 powy$ej stosuje si& odpowiednio w umowie ubezpieczenia, w której sumy ubezpieczenia 
zosta%y okre'lone dla grup mienia.

§ 16
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami §§ 13-15 pomniejszon" o franszyz& redukcyjn" 
ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni$ 400 z%. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego obj&tego 
ochron" ubezpieczeniow" mienia.
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Ubezpieczenie mienia od kradzie$y z w%amaniem i rabunku

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 17
Przedmiotem ubezpieczenia mo$e by( okre'lone w umowie ubezpieczenia:
1) ewidencjonowane mienie wykorzystywane w zwi"zku z prowadzon" dzia%alno'ci" stanowi"ce w%asno'( 

Ubezpieczaj"cego lub mienie b&d"ce na podstawie tytu%u prawnego w jego posiadaniu:
a) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
b) 'rodki obrotowe,
c) warto'ci pieni&$ne,
d) nak%ady inwestycyjne,

2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y,
3) mienie pracownicze.

§ 18
Mienie jest obj&te ochron" ubezpieczeniow" na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu/miejscach wymienionych 
w umowie ubezpieczenia, a ponadto:
1) mienie pracownicze - równie$ w innym miejscu, w którym praca jest 'wiadczona na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej na polecenie Ubezpieczaj"cego;
2) warto'ci pieni&$ne w czasie transportu - równie$ w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zwi"zanym z wykonywanym przez Ubezpieczaj"cego lub w jego imieniu transportem tych warto'ci.
 
Zakres ubezpieczenia

§ 19
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b&d"ce bezpo'rednim nast&pstwem przewidzianego w umowie 

zdarzenia.
2. Mienie, o którym mowa w § 17, obj&te jest ochron" ubezpieczeniow" od szkód powsta%ych wskutek:

1) kradzie$y z w%amaniem, z zastrze$eniem § 20,
2) rabunku.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( za uszkodzenie zabezpiecze# lokalu, w którym znajduje si& ubezpieczone 
mienie, tak$e w przypadku, je'li w%amanie by%o nieskuteczne, tzn. je'li sprawca nie dosta% si& do ubezpieczonego 
lokalu, jednak$e w kwocie nieprzekraczaj"cej 10 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia. 

4. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki do umowy ubezpieczenia, zgodnie  
z Za%"cznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mog" zosta( w%"czone nast&puj"ce 
klauzule:
1) automatycznego pokrycia,
2) ubezpieczenie maszyn i urz"dze# przeno'nych poza miejscem ubezpieczenia,
3) ubezpieczenia na sta%e zamocowanych zewn&trznych urz"dze# lub elementów budynków i budowli.

§ 20
1. Za op%at" dodatkowej sk%adki umow" ubezpieczenia mog" by( obj&te warto'ci pieni&$ne w czasie transportu 

(przenoszenia lub przewo$enia, z wy%"czeniem przewo$enia 'rodkami komunikacji zbiorowej) od szkód powsta%ych 
bezpo'rednio wskutek:
1) rabunku,
2) zniszczenia lub uszkodzenia 'rodka transportu w wyniku wypadku 'rodka transportu, po$aru, wybuchu lub 

uderzenia pioruna w pojazd,
3) zdarze# powoduj"cych 'mier(, uszkodzenie cia%a lub rozstrój zdrowia osoby sprawuj"cej piecz& nad 

ubezpieczonym mieniem, uniemo$liwiaj"cych ochron& powierzonego mienia.
2. Warto'ci pieni&$ne mog" by( ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, wraz z mieniem, spo'ród 

wymienionego w § 17, od kradzie$y z w%amaniem i rabunku.
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§ 21
W granicach sum ubezpieczenia lub odr&bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci dla 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia lub grup mienia odszkodowanie, z zachowaniem postanowie# §§ 23-30 
obejmuje udokumentowane koszty powsta%e wskutek:
1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpo'rednim nast&pstwie zdarze# wymienionych  

w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z §§ 27-29;
2) zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody obj&tej zakresem ubezpieczenia oraz 

zabezpieczenia bezpo'rednio zagro$onego ubezpieczonego mienia przed tak" szkod", je$eli 'rodki te by%y celowe, 
chocia$by okaza%y si& bezskuteczne;

3) usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody; 
4) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpiecze#, %"cznie z kosztami usuni&cia uszkodze# 'cian, pod%óg, 

stropów, dachów, okien i drzwi.
 
Wy'%czenia

§ 22
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) transportu warto'ci pieni&$nych w obr&bie ubezpieczonego lokalu;
2) akt, dokumentów, r&kopisów i danych na no'nikach wszelkiego rodzaju, prototypów, wzorów i eksponatów 

muzealnych lub zabytkowych, antyków, dzie% sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych;
3) programów komputerowych, chyba $e stanowi" 'rodki obrotowe;
4) 'rodków odurzaj"cych, substancji psychotropowych;
5) wszelkiego rodzaju kart p%atniczych, kredytowych, charge i debetowych;
6) mienia znajduj"cego si& w nieu$ytkowanym budynku, lokalu, je'li by% on wy%"czony z eksploatacji przez okres 

d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie potwierdzi% 
ochron& ubezpieczeniow";

7) mienia o przekroczonym terminie wa$no'ci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody;
8) szkód w przedmiotach ze z%ota, srebra, wyrobach z tych metali oraz kamieniach szlachetnych, pó%szlachetnych, 

syntetycznych, per%ach, bursztynie, platynie i pozosta%ych metalach z grupy platynowców, powsta%ych bez wej'cia 
sprawcy do ubezpieczonego lokalu;

9) szkód w mieniu znajduj"cym si& w lokalach i/lub innych miejscach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami 
dotycz"cymi minimalnych wymogów zabezpieczenia okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia, o ile mia%o to wp%yw na powstanie lub rozmiar szkody;

10) szkód w warto'ciach pieni&$nych znajduj"cych si& w pomieszczeniach i urz"dzeniach do przechowywania warto'ci 
pieni&$nych zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotycz"cymi minimalnych wymogów zabezpieczenia 
okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o ile mia%o to wp%yw na 
powstanie lub rozmiar szkody;

11) pojazdów podlegaj"cych rejestracji, chyba $e stanowi" fabrycznie nowe 'rodki obrotowe lub fabrycznie nowe 
mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y, chyba $e umówiono 
si& inaczej; 

12) szkód, których rozmiar wraz z kosztami usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie nie przekracza 200 z%.
 
Suma ubezpieczenia

§ 23
1. Suma ubezpieczenia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, chyba $e strony w umowie ustali%y 

odr&bny ni$szy limit odpowiedzialno'ci.
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr&bne limity odpowiedzialno'ci ulegaj" obni$eniu o kwoty 

wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po 
op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialno'ci do poprzedniej 
wysoko'ci.

3. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug warto'ci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami 
okre'lonymi w ust. 4-7 poni$ej, bez podatku od towarów i us%ug podlegaj"cego odliczeniu zgodnie  
z obowi"zuj"cymi przepisami, chyba $e umówiono si& inaczej.
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4. Sum& ubezpieczenia dla maszyn, urz"dze# oraz wyposa$enia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug:
1) warto'ci ewidencyjnej brutto, wy%"cznie je$eli stopie# amortyzacji nie przekracza 50% lub
2) warto'ci rzeczywistej, lub
3) warto'ci odtworzeniowej (nowej), wy%"cznie je$eli stopie# zu$ycia technicznego nie przekracza 50%.

5. Podstaw& okre'lenia sumy ubezpieczenia w pozosta%ych grupach mienia stanowi:
1) dla 'rodków obrotowych - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia;
2) dla nak%adów inwestycyjnych - warto'( odpowiadaj"ca poniesionym lub przewidywanym w okresie 

ubezpieczenia wydatkom; 
3) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu oraz platyny i pozosta%ych metali z grupy 

platynowców - warto'( odpowiadaj"ca cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast dla wyrobów 
z tych metali, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub kosztom 
wytworzenia;

4) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - warto'( nominalna (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza si& na 
z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP);

5) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - warto'( rzeczywista  
(w komisach i lombardach - bez uwzgl&dnienia prowizji lub mar$y, nie wy$sza ni$ warto'( oznaczona  
w dowodzie przyj&cia);

6) dla mienia pracowniczego - warto'( rzeczywista mienia przypadaj"ca na jednego pracownika pomno$ona 
przez liczb& pracowników.

6. Sum& ubezpieczenia dla warto'ci pieni&$nych ustala si& odr&bnie dla kradzie$y z w%amaniem, rabunku w lokalu 
oraz w czasie transportu, z zastrze$eniem postanowie# § 9 i 10 Za%"cznika nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. 

7. W ubezpieczeniu warto'ci pieni&$nych granic" odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia 
okre'lona w umowie, pod warunkiem, $e nie przekracza ona limitów dla przechowywania lub transportowania 
warto'ci pieni&$nych okre'lonych w Za%"czniku nr!1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.  
W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest wy$sza, granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela stanowi podany  
w Za%"czniku nr 1 limit odpowiedzialno'ci. 

 
Ubezpieczenie na sumy sta'e

§ 24
1. Na sumy sta%e mo$e by( ubezpieczone nast&puj"ce mienie: 

1) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
2) 'rodki obrotowe,
3) warto'ci pieni&$ne,
4) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada( najwy$szej dziennej warto'ci mienia przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia (ubezpieczenie na sumy sta%e), ustalonej przy zachowaniu zasad okre'lonych w § 23.

 
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

§ 25
1. Na pierwsze ryzyko mo$e by( ubezpieczone nast&puj"ce mienie:

1) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
2) 'rodki obrotowe, 
3) warto'ci pieni&$ne,
4) nak%ady inwestycyjne,
5) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y,
6) mienie pracownicze. 

2. Sum& ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczaj"cy, kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" maksymalnej szkody, jaka 
mo$e powsta( wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), przy zachowaniu zasad okre'lonych 
w § 23.

3. Ca%kowita suma ubezpieczenia mienia pracowniczego odpowiada iloczynowi kwoty przyj&tej jako suma 
ubezpieczenia przypadaj"ca na jednego pracownika i liczby pracowników.
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Ubezpieczenie na sumy zmienne

§ 26
1. Na sumy zmienne mog" by( ubezpieczone wy%"cznie 'rodki obrotowe, o ile:

1) ich warto'( w okresie ubezpieczenia podlega zmianom,
2) ich 'rednia miesi&czna warto'( w okresie 12 miesi&cy roku poprzedzaj"cego zawarcie umowy ubezpieczenia 

jest nie ni$sza ni$ 100 000 z%.
2.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiada( najwy$szej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej warto'ci 

'rodków obrotowych, ustalonej wed%ug warto'ci odpowiadaj"cej cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia.
3. Ubezpieczaj"cy op%aca sk%adk& depozytow" w wysoko'ci co najmniej 70% sk%adki naliczonej w oparciu o warto'( 

okre'lon" w ust. 2 powy$ej.
4. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest w terminie do 30 dni od zako#czenia okresu ubezpieczenia przedstawi( 

Ubezpieczycielowi warto'ci stanu 'rodków obrotowych z ostatniego dnia ka$dego miesi"ca kalendarzowego 
okresu ubezpieczenia. Sk%adk& ostateczn" otrzymuje si& przez pomno$enie 'redniej arytmetycznej 
przedstawionych warto'ci 'rodków obrotowych przez stawk& taryfow" przyj&t" dla 'rodków obrotowych. 

5. Je$eli sk%adka ostateczna przekracza sk%adk& depozytow", Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest do op%acenia 
powsta%ej ró$nicy w ci"gu 14 dni od daty otrzymania od Ubezpieczyciela rozliczenia.

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 27
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okre'la si& w granicach ich sum ubezpieczenia 

lub odr&bnie okre'lonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci, na podstawie cen z dnia powstania 
szkody:
1) dla maszyn, urz"dze# i wyposa$enia - wed%ug ceny zakupu, kosztów naprawy b"d) wytworzenia rzeczy tego 

samego rodzaju, typu lub mocy, powi&kszonej o koszty transportu i monta$u:
a) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci ewidencyjnej brutto oraz warto'ci odtworzeniowej (nowej) - w pe%nej 

wysoko'ci;
b) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci rzeczywistej - z potr"ceniem zu$ycia technicznego; 

2) dla 'rodków obrotowych - wed%ug cen ich zakupu, kosztów wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia;
3) dla nak%adów inwestycyjnych - wed%ug kosztów ich odbudowy lub remontu w tym samym miejscu,  

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacj" poszkodowanego; 

4) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu, a tak$e platyny i pozosta%ych metali z grupy 
platynowców - wed%ug warto'ci odpowiadaj"cej cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast  
w wyrobach z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pere% i bursztynu - ceny ich zakupu, kosztu wytworzenia 
lub kosztów naprawy; 

5) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - wed%ug warto'ci nominalnej (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza 
si& na z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP, 
obowi"zuj"cego w dniu powstania szkody);

6) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - wed%ug warto'ci kosztów 
naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia 
lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia, nie wi&cej jednak ni$ w warto'ci oznaczonej w dowodzie 
przyj&cia bez uwzgl&dnienia prowizji i mar$y w przypadku komisów i lombardów;

7) dla u$ywanych pojazdów podlegaj"cych rejestracji - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych 
pojazdów na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela z potr"ceniem zu$ycia technicznego,  
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rynkowej pojazdów;

8) dla mienia pracowniczego - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem 
zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia  
z zastrze$eniem, $e w odniesieniu do mienia jednego pracownika - do wysoko'ci nieprzekraczaj"cej kwoty 
przyj&tej jako cz&'( sumy ubezpieczenia przypadaj"cej na jednego pracownika.

2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 
lub sprzeda$y.

3. Rozmiar szkody ustala si& na podstawie Katalogów Nak%adów Rzeczowych i Katalogów Nak%adów Pracy oraz 
publikowanych cenników.
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§ 28
1. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie mo$e przekroczy( sumy ubezpieczenia okre'lonej w umowie dla danego 

przedmiotu lub grupy mienia.
2. W przypadku kradzie$y z w%amaniem z dokonaniem zaboru mienia bez wej'cia sprawcy do lokalu wysoko'( 

odszkodowania nie mo$e przekroczy( 15% sumy ubezpieczenia.

§ 29
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl&dnia si& kosztów wynikaj"cych z braku cz&'ci zamiennych lub materia%ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej"cego przed szkod".

§ 30
1. Je$eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na sumy sta%e jest ni$sza od jego warto'ci w dniu szkody, 

wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami §§ 27-29 zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim 
suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego warto'ci w dniu szkody, z zastrze$eniem ust. 2 i 3 poni$ej.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta%e wed%ug warto'ci odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa 
w ust. 1 powy$ej, b&dzie mia%a zastosowanie jedynie wówczas, gdy warto'( przedmiotu ubezpieczenia w dniu 
szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

3. Zasada, o której mowa w ust. 1 powy$ej, nie b&dzie mia%a zastosowania:
1) w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko oraz na sumy zmienne,
2) dla szkód których rozmiar okre'lony zgodnie z § 27, nie przekracza 10 000 z%.

4. Postanowienia ust. 1-3 powy$ej stosuje si& odpowiednio w umowie ubezpieczenia, w której sumy ubezpieczenia 
zosta%y okre'lone dla grup mienia.

§ 31
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami §§ 27-30 pomniejszon" o franszyz& 
redukcyjn" ustalon" w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego obj&tego ochron" 
ubezpieczeniow" mienia.

Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 32
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo$e by( okre'lone w umowie ubezpieczenia:

1) ewidencjonowane mienie wykorzystywane w zwi"zku z prowadzon" dzia%alno'ci" stanowi"ce w%asno'( 
Ubezpieczaj"cego lub mienie b&d"ce na podstawie tytu%u prawnego w jego posiadaniu:
a) budynki, budowle i lokale,
b) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie, 
c) 'rodki obrotowe, 
d) nak%ady inwestycyjne,

2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y.
2. Warunkiem zawarcia z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia mienia od wandalizmu jest ubezpieczenie mienia 

wymienionego w ust. 1 powy$ej od ognia i innych zdarze# losowych lub od kradzie$y z w%amaniem i rabunku  
(w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

§ 33
Mienie jest obj&te ochron" ubezpieczeniow" na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu/miejscach wymienionych 
w umowie ubezpieczenia.
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Zakres ubezpieczenia

§ 34
Mienie, o którym mowa w § 32, obj&te jest ochron" ubezpieczeniow" od szkód powsta%ych bezpo'rednio wskutek 
wandalizmu.

§ 35
W granicach sum ubezpieczenia lub odr&bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci dla 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia lub grup mienia odszkodowanie, z zachowaniem postanowie# §§ 37-40 
obejmuje udokumentowane koszty powsta%e wskutek:
1) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpo'rednim nast&pstwie wandalizmu, w kwocie 

odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie z §§ 39 i 40;
2) zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody obj&tej zakresem ubezpieczenia, je$eli 

'rodki te by%y celowe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne;
3) usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody.
 
Wy'%czenia

§ 36
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajduj"cym si& w nich mieniu, a tak$e maszynach, 

urz"dzeniach oraz wyposa$eniu przeznaczonych do likwidacji przed powstaniem szkody;
2) w nieu$ytkowanych budynkach, lokalach oraz w znajduj"cym si& w nich mieniu, je'li by%y one wy%"czone  

z eksploatacji przez okres d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie powiadomiony  
i pisemnie potwierdzi% ochron& ubezpieczeniow";

3) w drzewach, krzewach, uprawach i zwierz&tach;
4) w szklarniach, inspektach, namiotach oraz znajduj"cym si& w nich mieniu;
5) w 'rodkach odurzaj"cych, substancjach psychotropowych;
6) w budynkach, budowlach i lokalach podczas robót budowlanych, na które zgodnie z ustaw" Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 roku z pó)niejszymi zmianami wymagane jest zezwolenie, chyba $e umówiono si& inaczej;
7) w mieniu sk%adowanym na zewn"trz budynku lub lokalu,
8) w mieniu o przekroczonym terminie wa$no'ci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody;
9) w aktach, dokumentach, r&kopisach i danych na no'nikach wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach  

i eksponatach muzealnych lub zabytkowych, antykach, dzie%ach sztuki, zbiorach filatelistycznych  
i numizmatycznych;

10) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków; 
11) w programach komputerowych, chyba $e stanowi" 'rodki obrotowe;
12) we wszelkiego rodzaju kartach p%atniczych, kredytowych, charge i debetowych;
13) polegaj"cych na utracie mienia;
14) w elementach wykonanych ze szk%a, kamienia, minera%ów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych; 
15) w pojazdach podlegaj"cych rejestracji, chyba $e stanowi" fabrycznie nowe 'rodki obrotowe lub fabrycznie nowe 

mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y;
16) których rozmiar wraz z kosztami usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie nie przekracza 400 z%.
 
Suma ubezpieczenia

§ 37
1. Suma ubezpieczenia mienia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, chyba $e strony w umowie 

ustali%y odr&bny, ni$szy limit odpowiedzialno'ci.
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr&bne limity odpowiedzialno'ci ulegaj" obni$eniu o kwoty 

wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po 
op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialno'ci do poprzedniej 
wysoko'ci. 
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§ 38
1. Sum& ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczaj"cy kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" maksymalnej szkody 

w mieniu, jaka mo$e powsta( wskutek jednego zdarzenia obj&tego ubezpieczeniem w okresie ubezpieczenia 
(ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez uwzgl&dnienia podlegaj"cego odliczeniu zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami podatku od towarów i us%ug, chyba $e umówiono si& inaczej. Suma ubezpieczenia jest %"czna dla 
wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia wymienionego w § 32.

2. Maksymalna suma ubezpieczenia mienia od wandalizmu nie mo$e przekroczy( 100 000 z%. 
3. Maksymalny limit odpowiedzialno'ci na szkody polegaj"ce na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, 

umieszczaniu napisów (graffiti) wynosi 5000 z%.
 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 39
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okre'la si& w granicach sum ubezpieczenia na 

podstawie cen z dnia powstania szkody:
1) dla budynków, budowli i lokali - wed%ug warto'ci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, 

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacj" poszkodowanego;

2) dla maszyn, urz"dze# oraz wyposa$enia - wed%ug ceny zakupu, kosztów naprawy b"d) wytworzenia rzeczy 
tego samego rodzaju, typu lub mocy, powi&kszonej o koszty transportu i monta$u, z uwzgl&dnieniem zasad 
podanych w pkt 1) powy$ej;

3) dla 'rodków obrotowych - wed%ug cen ich zakupu, kosztów wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia;
4) dla nak%adów inwestycyjnych - wed%ug warto'ci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, 

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacj" poszkodowanego;

5) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - wed%ug warto'ci kosztów 
naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub 
utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia (w komisach - bez uwzgl&dnienia prowizji lub mar$y, nie wy$szej 
ni$ warto'( oznaczona w dowodzie przyj&cia).

2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 
lub sprzeda$y.

3. Rozmiar szkody ustala si& na podstawie Katalogów Nak%adów Rzeczowych i Katalogów Nak%adów Pracy oraz 
publikowanych cenników. 

§ 40
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl&dnia si& kosztów wynikaj"cych z braku cz&'ci zamiennych lub materia%ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej"cego przed szkod".

§ 41
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami § 35 oraz §§ 39 i 40 pomniejszon" o franszyz& 
redukcyjn" ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni$ 200 z%. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego 
obj&tego ochron" ubezpieczeniow" mienia.

Ubezpieczenie sprz&tu elektronicznego

 
Ubezpieczenie sprz"tu elektronicznego od szkód materialnych
 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 42
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo$e by( okre'lony w umowie, zgodnie z za%"czonym do niej wykazem; sprz&t 

elektroniczny, zainstalowany na stanowisku pracy, nie starszy ni$ 7 lat, gotowy do u$ytku zgodnie  
z przeznaczeniem, dla którego testy próbne zosta%y zako#czone z wynikiem pozytywnym, chyba $e 
przeprowadzenie tych testów nie by%o wymagane przez producenta.
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 powy$ej powinien zawiera( co najmniej nast&puj"ce dane: 
1) rodzaj sprz&tu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (numer fabryczny lub ewidencyjny),
2) sum& ubezpieczenia dla jednostkowego sprz&tu,
3) rok produkcji.

3. Sprz&t elektroniczny okre'lony w umowie ubezpieczenia jest obj&ty ochron" ubezpieczeniow" na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu/miejscach wymienionym w umowie, podczas eksploatacji i transportu 
wewn"trzzak%adowego w miejscu ubezpieczenia.

 
Zakres ubezpieczenia

§ 43
1.  Sprz&t elektroniczny okre'lony w umowie obj&ty jest ochron" ubezpieczeniow" od szkód, w wyniku których  

nie mo$e on osi"gn"( parametrów znamionowych.
2. W zakresie okre'lonym w ust. 1 powy$ej ubezpieczenie obejmuje w szczególno'ci szkody wynik%e z:

1) b%&dów w obs%udze, niew%a'ciwego u$ytkowania, 
2) b%&dów pope%nionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub monta$u, a tak$e wad materia%owych,
3) wandalizmu,
4) kradzie$y z w%amaniem,
5) rabunku,
6) po$aru,
7) wybuchu,
8) dzia%ania wody i wilgoci,
9) przepi&cia, przet&$enia i innych przyczyn elektrycznych.

3. Ubezpieczenie obejmuje tak$e szkody powsta%e wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwi"zku ze zdarzeniami 
obj&tymi ubezpieczeniem.

4. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki zakres ubezpieczenia mo$e zosta( rozszerzony  
o szkody spowodowane przez powód).

5. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki, do umowy ubezpieczenia zgodnie  
z Za%"cznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mog" zosta( w%"czone nast&puj"ce 
klauzule:
1) automatycznego pokrycia,
2) terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
3) elektronicznego sprz&tu przeno'nego (101/1),
4) sprz&tu elektronicznego na sta%e zainstalowanego w pojazdach samochodowych (101/2),
5) rozszerzenia zakresu terytorialnego (102),
6) no'ników obrazów w urz"dzeniach fotokopiuj"cych (120).

 
Wy'%czenia

§ 44
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy%"czone s":

1) szkody bezpo'rednio i po'rednio powsta%e wskutek powodzi, chyba $e umówiono si& inaczej;
2) szkody bezpo'rednio lub po'rednio powsta%e wskutek kradzie$y zwyk%ej lub zagini&cia;
3) straty po'rednie wszelkiego rodzaju, w tym: utrata zysku, kary umowne, opó)nienie, utrata rynku;
4) szkody spowodowane uszkodzeniami lub wadami istniej"cymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia,  

o których Ubezpieczaj"cy wiedzia% lub przy zachowaniu nale$ytej staranno'ci móg% si& dowiedzie(; 
5) szkody sprz&tu znajduj"cego si& w nieu$ytkowanym budynku, lokalu, je'li by% on wy%"czony z eksploatacji 

przez okres d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie 
potwierdzi% ochron& ubezpieczeniow";

6) szkód z tytu%u kradzie$y z w%amaniem w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotycz"cymi 
minimalnych wymogów zabezpieczenia okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, o ile mia%o to wp%yw na powstanie lub wysoko'( szkody;
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7) wszelkie koszty poniesione w celu usuni&cia funkcjonalnych wad lub usterek (np. skutków dzia%ania wirusów 
komputerowych), chyba $e wady lub usterki powsta%y w wyniku zdarzenia obj&tego zakresem ubezpieczenia;

8) wszelkie koszty, które Ubezpieczaj"cy poniós%by, gdyby szkoda si& nie zdarzy%a, np. zwi"zane z konserwacj" 
ubezpieczonego sprz&tu;

9) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowie# umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub warsztat naprawczy, w tym szkody obj&te gwarancj" lub r&kojmi";

10) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowie# umowy odpowiedzialny jest przewo)nik, spedytor 
lub podwykonawca;

11) szkody powsta%e w elementach sprz&tu elektronicznego wskutek ich zu$ycia technicznego lub starzenia si&  
w trakcie u$ytkowania, w%"czaj"c dzia%anie czynników atmosferycznych;

12) szkody w elementach elektronicznych b&d"cych cz&'ci" ubezpieczonego sprz&tu elektronicznego, które 
powsta%y bez jakiegokolwiek dzia%ania z zewn"trz, jednak$e szkody powsta%e w ich wyniku w innych 
wymienialnych elementach s" obj&te ochron" ubezpieczeniow";

13) szkody w $arówkach, lampach elektronowych, ta'mach, bezpiecznikach, uszczelkach, pasach, kablach, 
%a#cuchach, oponach, wymiennych narz&dziach, cylindrach grawerowanych, elementach ze szk%a lub 
porcelany, sitach lub tkaninach, a tak$e 'rodkach eksploatacyjnych jakiegokolwiek rodzaju (olej, smar, paliwo, 
atrament, tusz, chemikalia itp.), chyba $e szkody s" skutkiem zdarzenia obj&tego zakresem ubezpieczenia;

14) uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania, chyba $e uszkodzenia s" skutkiem zdarzenia obj&tego zakresem 
ubezpieczenia;

15) szkody bezpo'rednio lub po'rednio powsta%e wskutek trz&sienia dna morskiego, wybuchu wulkanu, tsunami, 
tajfunu, cyklonu, tornado;

16) szkody powsta%e wskutek testów z wyj"tkiem dokonywanych w zwi"zku z okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi (np. ogl&dzinami, przegl"dami), a tak$e powsta%e w wyniku zamierzonego przeci"$enia, 
do'wiadcze# lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego sprz&tu warunkach;

17) szkody wynik%e z niedzia%ania, nieprawid%owego dzia%ania lub zastosowania sprz&tu, oprogramowania lub 
no'ników informacji u$ywanych w dowolnym elektronicznym urz"dzeniu, systemie (np. w komputerze, 
sterowniku mikroprocesorowym, uk%adzie scalonym) lub sieci, a tak$e niedost&pno'ci, utraty lub 
zniekszta%cenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprz&t; oprogramowanie lub no'nik 
informacji, u$ywane w dowolnym elektronicznym urz"dzeniu, systemie lub sieci, chyba $e w nast&pstwie 
wyst"pi%o inne zdarzenie niewy%"czone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno'( za skutki takiego zdarzenia.

2. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela ustaje w odniesieniu do ubezpieczonego sprz&tu, je$eli po wyst"pieniu szkody 
jest on nadal eksploatowany bez przeprowadzenia naprawy albo po dokonaniu prowizorycznej naprawy bez 
uzyskania na napraw& zgody Ubezpieczyciela.

 
Suma ubezpieczenia

§ 45
1. Suma ubezpieczenia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, chyba $e strony w umowie ustali%y 

odr&bny, ni$szy limit odpowiedzialno'ci. 
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr&bne limity odpowiedzialno'ci ulegaj" obni$eniu o kwoty 

wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po 
op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& ubezpieczenia do poprzedniej wysoko'ci.

3. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug:
1) warto'ci ewidencyjnej brutto lub 
2) warto'ci odtworzeniowej (nowej).

4. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug warto'ci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami 
okre'lonymi w ust. 3 powy$ej, bez podatku od towarów i us%ug podlegaj"cego odliczeniu zgodnie z obowi"zuj"cymi 
przepisami, chyba $e umówiono si& inaczej.

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 46
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okre'la si& w granicach sum ubezpieczenia, na 

podstawie cen z dnia powstania szkody.
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2. Rozmiar szkody ustala si& w nast&puj"cy sposób:
1) je$eli sprz&t nadaje si& do naprawy (strata cz&'ciowa) - wed%ug kosztów zakupu materia%u i kosztów robocizny 

niezb&dnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzgl&dnieniem kosztów transportu, demonta$u 
i ponownego monta$u oraz op%at celnych i innych tego typu nale$no'ci, z wy%"czeniem kosztów transportu 
ekspresowego i lotniczego; 

2) w przypadku wymiany sprz&tu (strata ca%kowita) - wed%ug kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego 
przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jako'ci, z uwzgl&dnieniem kosztów transportu, demonta$u 
i ponownego monta$u oraz op%at celnych i innych tego typu nale$no'ci, z wy%"czeniem kosztów transportu 
ekspresowego i lotniczego;

3) je$eli wyst"pi%a strata ca%kowita, a ubezpieczony sprz&t nie b&dzie wymieniany - wed%ug kosztów nie wy$szych 
ni$ warto'( rynkowa sprz&tu bezpo'rednio przed wyst"pieniem szkody.

§ 47
W granicach sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa:
1) udokumentowane koszty wynik%e z zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody oraz 

w celu zabezpieczenia bezpo'rednio zagro$onego mienia przed szkod", je$eli 'rodki te by%y celowe, chocia$by 
okaza%y si& bezskuteczne;

2) udokumentowane koszty napraw prowizorycznych, je$eli stanowi" cz&'( ko#cowych czynno'ci naprawczych  
i nie zwi&kszaj" ca%kowitej warto'ci kosztów naprawy;

3) udokumentowane koszty usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody;
4) udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpiecze#, %"cznie z kosztami usuni&cia 

uszkodze# 'cian, pod%óg, stropów, dachów, okien i drzwi, przy czym odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za 
uszkodzenie zabezpiecze#, w przypadku usi%owania w%amania (bez wej'cia sprawcy) do lokalu, jest ograniczona do 
kwoty 10 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

§ 48
1. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci po szkodzie, które mog" by( przeznaczone do dalszego 

u$ytku, przeróbki lub sprzeda$y.
2. Odszkodowanie nie obejmuje kosztów jakichkolwiek zmian, uzupe%nie# lub ulepsze# w stosunku do mienia 

przyj&tego do ubezpieczenia.

§ 49
Je$eli suma ubezpieczenia utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego sprz&tu jest ni$sza od jego warto'ci w dniu 
szkody, wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami § 45 zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim 
suma ubezpieczenia tego sprz&tu pozostaje do jego warto'ci w dniu szkody.

§ 50
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami §§ 46-49 pomniejszon" o franszyz& redukcyjn" 
ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni$ 400 z%. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego obj&tego 
ochron" ubezpieczeniow" mienia.

Ubezpieczenie danych i zewn&trznych no'ników danych

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 51
1. Przedmiotem ubezpieczenia s" okre'lone w umowie zewn&trzne no'niki danych oraz zapisane dane (w tym 

oprogramowanie).
2. Dane oraz zewn&trzne no'niki danych okre'lone w umowie s" obj&te ochron" ubezpieczeniow" na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wymienionym w umowie, a tak$e w zewn&trznym (znajduj"cym si& poza 
miejscem ubezpieczenia) archiwum danych oraz podczas transportu mi&dzy miejscem ubezpieczenia  
a zewn&trznym archiwum danych.
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Zakres ubezpieczenia

§ 52
Dane oraz zewn&trzne no'niki danych obj&te s" ochron" ubezpieczeniow" od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  
o ile z tytu%u wyst"pienia okre'lonego zdarzenia istnieje odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkod& materialn"  
w ubezpieczonym no'niku oraz o ile w wyniku tego zdarzenia dane nie nadaj" si& do odczytu ani zapisywania.
 
Wy'%czenia

§ 53
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wy%"czonych w § 44 ust. 1 niniejszych Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia, a ponadto:
1) danych, które zosta%y wprowadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone po zaj'ciu zdarzenia obj&tego 

ochron" ubezpieczeniow"; 
2) kosztów wynik%ych z b%&dnego programowania, perforacji, etykietowania lub wk%adania no'ników danych, 

nieuwa$nego usuni&cia informacji lub starcia danych z no'nika oraz z utraty informacji wskutek dzia%ania pola 
magnetycznego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta%ych w danych znajduj"cych si& wy%"cznie w jednostce 
centralnej sprz&tu elektronicznego.

 
Suma ubezpieczenia

§ 54
1. Sum& ubezpieczenia okre'la Ubezpieczaj"cy wed%ug kosztów niezb&dnych dla odtworzenia ubezpieczonych 

zewn&trznych no'ników danych oraz zapisanych na nich danych.
2. Suma ubezpieczenia ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). 

Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& 
ubezpieczenia do poprzedniej wysoko'ci. 

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 55
1. Ubezpieczyciel pokrywa niezb&dne koszty poniesione przez Ubezpieczaj"cego w ci"gu 12 miesi&cy od wyst"pienia 

szkody w celu przywrócenia zewn&trznych no'ników danych oraz zapisanych danych do stanu identycznego 
z istniej"cym bezpo'rednio przed zdarzeniem powoduj"cym odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkod& 
materialn" w ubezpieczonym no'niku, które s" konieczne dla prowadzenia operacji przetwarzania danych  
w normalnym trybie.

2. Koszty wymienione powy$ej obejmuj":
1) automatyczne wprowadzenie danych lub programów z archiwum danych;
2) automatyczne lub r&czne wprowadzenie danych lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów 

wci"$ dost&pnych Ubezpieczaj"cemu;
3) odtworzenie lub wprowadzenie systemów lub standardowych programów;
4) odtworzenie zniszczonych zewn&trznych no'ników danych wskutek zdarze# obj&tych ochron" 

ubezpieczeniow" na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
3. Je$eli nie jest konieczne odtworzenie danych albo je$eli odtworzenie danych nie zosta%o przeprowadzone w ci"gu 

12 miesi&cy po wyst"pieniu szkody, Ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty wymiany zniszczonych lub uszkodzonych 
zewn&trznych no'ników danych na nowe.

§ 56
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami § 55, pomniejszon" o franszyz& redukcyjn" 
ustalon" w umowie ubezpieczenia, wynosz"c" 5% wysoko'ci szkody, nie mniej ni$ 400 z%. Franszyza redukcyjna ma 
zastosowanie dla ca%ego obj&tego ochron" ubezpieczeniow" mienia.
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 57
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo$e by( okre'lone w umowie ubezpieczenia:

1) ewidencjonowane mienie wykorzystywane w zwi"zku z prowadzon" dzia%alno'ci" stanowi"ce w%asno'( 
Ubezpieczaj"cego lub mienie b&d"ce na podstawie tytu%u prawnego w jego posiadaniu:
a) budynki, budowle i lokale,
b) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie, 
c) 'rodki obrotowe, 
d) warto'ci pieni&$ne,
e) nak%ady inwestycyjne,

2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y,
3) mienie pracownicze.

2. Mienie jest obj&te ochron" ubezpieczeniow" na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu/miejscach 
wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze - równie$ w innym miejscu, w którym praca jest 
'wiadczona w terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczaj"cego.

3. Ochron" ubezpieczeniow" obj&te jest mienie w miejscu, do którego zosta%o przeniesione z miejsca ubezpieczenia 
w zwi"zku z bezpo'rednim nara$eniem na powstanie szkody obj&tej ochron" zgodnie z niniejszymi Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia. Mienie obj&te jest tak$e ochron" w trakcie przenoszenia lub przewo$enia w powy$sze 
miejsce.

 
Zakres ubezpieczenia

§ 58
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegaj"ce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego 

mienia, b&d"ce nast&pstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wyst"pi%o nagle, 
nieprzewidzianie i niezale$nie od woli Ubezpieczaj"cego i zaistnia%o w miejscu i okresie ubezpieczenia,  
z zastrze$eniem postanowie# § 59.

2. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki zakres ubezpieczenia mo$e zosta( rozszerzony  
o szkody spowodowane przez powód).

3. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki do umowy ubezpieczenia, zgodnie  
z Za%"cznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mog" zosta( w%"czone nast&puj"ce 
klauzule:
1) automatycznego pokrycia,
2) rzeczoznawców,
3) ryzyk budowlanych,
4) terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
5) rozmro$enia 'rodków obrotowych,
6) ubezpieczenia maszyn i urz"dze# przeno'nych poza miejscem ubezpieczenia,
7) awarii i uszkodze# maszyn, urz"dze# lub aparatów,
8) maszyn i urz"dze# od szkód elektrycznych,
9) zwi&kszonych kosztów.

§ 59
1. Za op%at" dodatkowej sk%adki umow" ubezpieczenia mog" by( obj&te warto'ci pieni&$ne w czasie transportu 

(przenoszenia lub przewo$enia, z wy%"czeniem przewo$enia 'rodkami komunikacji zbiorowej) od szkód powsta%ych 
bezpo'rednio wskutek:
1) rabunku;
2) zniszczenia lub uszkodzenia 'rodka transportu w wyniku wypadku 'rodka transportu, po$aru, wybuchu lub 

uderzenia pioruna w pojazd;
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3) zdarze# powoduj"cych 'mier(, uszkodzenie cia%a lub rozstrój zdrowia osoby sprawuj"cej piecz& nad 
ubezpieczonym mieniem, uniemo$liwiaj"cych ochron& powierzonego mienia.

2. Warto'ci pieni&$ne mog" by( ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, pod warunkiem zawarcia 
z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia mienia, spo'ród wymienionego w § 57, od wszystkich ryzyk.

§ 60
1. Ubezpieczone mienie obj&te jest tak$e ochron" od szkód powsta%ych bezpo'rednio wskutek:

1) akcji ga'niczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w zwi"zku z wyst"pieniem zdarze#, 
za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'(;

2) zanieczyszczenia lub ska$enia spowodowanego zdarzeniami obj&tymi umow" ubezpieczenia.
2. W granicach sum ubezpieczenia lub odr&bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci dla 

poszczególnych przedmiotów lub grup mienia odszkodowanie, z zachowaniem postanowie# §§ 62-66 obejmuje 
udokumentowane koszty powsta%e wskutek:
1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpo'rednim nast&pstwie zdarze# 

wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody, obliczonej zgodnie  
z §§ 65 i 66; 

2) zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody obj&tej zakresem ubezpieczenia oraz 
zabezpieczenia bezpo'rednio zagro$onego ubezpieczonego mienia przed tak" szkod", je$eli 'rodki te by%y 
celowe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne;

3) usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody;
4) poszukiwania przyczyn szkody w granicach 10% sumy ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, nak%adów 

inwestycyjnych, nie wi&cej ni$ 10 000 z%, z zastrze$eniem $e odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za element, 
którego uszkodzenie by%o przyczyn" szkody, jest ograniczona do kwoty 500 z%;

5) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpiecze# %"cznie z kosztami usuni&cia uszkodze# 'cian, pod%óg, 
stropów, dachów, okien i drzwi.

 
Wy'%czenia

§ 61
1. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpo'rednio lub po'rednio powsta%ych wskutek ska$enia, 

zanieczyszczenia lub przesi"kania, chyba $e powsta%y one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia 
niewy%"czonego z zakresu ubezpieczenia.

2. Ochron" ubezpieczeniow" nie s" obj&te szkody:
1) bezpo'rednio i po'rednio powsta%e wskutek powodzi, chyba $e umówiono si& inaczej;
2) dzia%ania wód gruntowych, chyba $e s" skutkiem powodzi i zakres zosta% rozszerzony o powód);
3) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajduj"cym si& w nich mieniu, a tak$e  

w maszynach, urz"dzeniach oraz wyposa$eniu przeznaczonych do likwidacji przed powstaniem szkody;
4) w nieu$ytkowanych budynkach, lokalach oraz w znajduj"cym si& w nich mieniu, je'li by%y one wy%"czone 

z eksploatacji przez okres d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie 
powiadomiony i pisemnie potwierdzi% ochron& ubezpieczeniow";

5 w drzewach, krzewach, uprawach i zwierz&tach;
6) w szklarniach, inspektach, namiotach oraz znajduj"cym si& w nich mieniu;
7) w 'rodkach odurzaj"cych, substancjach psychotropowych;
8) w budynkach, budowlach i lokalach podczas robót budowlanych, na które zgodnie z ustaw" Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 roku z pó)niejszymi zmianami wymagane jest zezwolenie, chyba $e umówiono si& inaczej;
9) w mieniu sk%adowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba $e sposób sk%adowania 

nie mia% wp%ywu na powstanie lub wysoko'( szkody;
10) w mieniu o przekroczonym terminie wa$no'ci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody;
11) muzealnych lub zabytkowych, antykach, dzie%ach sztuki, zbiorach filatelistycznych i numizmatycznych;
12) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków; 
13) w programach komputerowych, chyba $e stanowi" 'rodki obrotowe; 
14) w 'rodkach obrotowych lub mieniu osób pozostaj"cych poza stosunkiem ubezpieczenia przekazanych  

w celu wykonania us%ugi podczas obróbki, wytwarzania, testowania, naprawy, czyszczenia, przywracania do 
pierwotnego stanu lub renowacji, je'li szkoda powsta%a bezpo'rednio wskutek przeprowadzania tych dzia%a#;

15) w mieniu w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz w mieniu podczas jego 
roz%adunku lub za%adunku;
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16) w 'rodkach obrotowych spowodowanych zmian" temperatury ich przechowywania wskutek awarii urz"dze# 
ch%odniczych, chyba $e umówiono si& inaczej;

17) w pojazdach podlegaj"cych rejestracji, chyba $e stanowi" fabrycznie nowe 'rodki obrotowe lub fabrycznie 
nowe mienie przyj&te od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y, chyba $e umówiono si& inaczej; 

18) w gruntach (%"cznie z systemem melioracji lub kana%ów przepustowych), w zbiornikach wodnych; 
19) w wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, kana%ach, rowach, molach, tunelach, ruroci"gach, 

kablach, pirsach, dokach, nabrze$ach;
20) w mieniu podziemnym znajduj"cym si& w zak%adach górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne  

i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku z pó)niejszymi zmianami;
21) w zainstalowanym sprz&cie elektronicznym.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie$ szkód powsta%ych wskutek:
1) wybuchu wywo%anego przez Ubezpieczaj"cego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych; 
2) zapadania si& ziemi, gdy s" to szkody górnicze, tj. szkody zwi"zane z ruchem zak%adu górniczego w rozumieniu 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku z pó)niejszymi zmianami;
3) dzia%ania wody lub innych p%ynów w 'rodkach obrotowych oraz pozosta%ym mieniu ruchomym wy%"czonym 

z u$ytkowania, w przypadku przechowywania ni$ej ni$ 10 cm nad pod%og" znajduj"c" si& poni$ej poziomu 
gruntu, chyba $e zalanie mienia nast"pi%o bezpo'rednio z góry;

4) zalania, je'li do powstania szkody przyczyni% si& z%y stan dachu b"d) niezabezpieczone lub nieprawid%owo 
zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku; wy%"czenie to nie dotyczy szkód w mieniu 
znajduj"cym si& w lokalach najmowanych, je$eli do obowi"zków Ubezpieczaj"cego nie nale$y dbanie o stan 
techniczny budynku lub lokalu oraz je'li do dnia powstania szkody Ubezpieczaj"cy nie wiedzia% o istniej"cych 
zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedzia% i posiada pisemne dowody wyst&powania do wynajmuj"cego 
z $"daniem ich usuni&cia;

5) systematycznego zawilgacania przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelno'ci urz"dze# sieci 
wodoci"gowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej; 

6) zagrzybienia lub przemarzania 'cian, bez wzgl&du na przyczyn& zagrzybienia lub przemarzania;
7) awarii i uszkodze# w maszynach lub urz"dzeniach powoduj"cych ich mechaniczne lub elektryczne 

uszkodzenia, chyba $e umówiono si& inaczej;
8) d%ugotrwa%ego, naturalnego, osiadania lub przemieszczania si& gruntu, erozji morskiej albo rzecznej;
9) dzia%ania wody na budowle i urz"dzenia wodne, z wyj"tkiem szkód spowodowanych wyst&puj"c" w obr&bie 

koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego fal" powodziow" o takiej wielko'ci i sile 
dzia%ania, jaka nie zosta%a przewidziana przy projektowaniu budowli lub urz"dzenia wodnego jako zbyt rzadko 
wyst&puj"ca;

10) stopniowego pogarszania si& stanu ubezpieczonego mienia w zwi"zku z normalnym zu$yciem, korozj", 
natur" przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo post&puj"cym pogarszaniem w%a'ciwo'ci, odkszta%caniem 
lub deformacj", powolnym dzia%aniem czynników termicznych lub biologicznych (m.in. ple'ni, porostów, 
grzybów, mokrego lub suchego rozk%adu, insektów, bakterii), chyba $e w nast&pstwie wyst"pi%o inne 
zdarzenie niewy%"czone w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno'( wy%"cznie za skutki takiego zdarzenia;

11) zak%óce# lub przerwy w dostawie czynnika ch%odz"cego, smaru, oleju, paliwa oraz innych materia%ów 
eksploatacyjnych, chyba $e w nast&pstwie wyst"pi%o inne zdarzenie niewy%"czone w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( wy%"cznie za skutki takiego 
zdarzenia; 

12) niew%a'ciwego wykonawstwa lub projektu, wad ukrytych oraz innych wad materia%owych, chyba $e  
w nast&pstwie wyst"pi%o inne zdarzenie niewy%"czone w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 
wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( wy%"cznie za skutki takiego zdarzenia;

13) zaboru oraz utraty mienia, zagini&cia, braków stwierdzonych w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu 
ilo'ciowego maj"tku b"d) kradzie$y, z wyj"tkiem kradzie$y z w%amaniem lub rabunku w rozumieniu § 4  
ppkt 23) i 51);

14) kradzie$y z w%amaniem w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotycz"cymi minimalnych 
wymogów zabezpieczenia okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,  
o ile mia%o to wp%yw na powstanie lub rozmiar szkody;

15) modyfikacji genetycznych, dzia%ania wirusów oraz bakterii.
4. Ponadto ochron" ubezpieczeniow" nie s" obj&te szkody polegaj"ce na:

1) przeciekach w po%"czeniach, nieprawid%owych spawach, p&kaniu, rozerwaniu, zawaleniu si& lub przegrzaniu 
kot%ów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ci'nieniowych lub wszelkiego rodzaju ruroci"gów parowych 
i zasilaj"cych po%"czonych z nimi;
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2) niedzia%aniu, nieprawid%owym dzia%aniu lub nieprawid%owym zastosowaniu oprogramowania lub 
no'ników informacji, a tak$e niedost&pno'ci, utracie lub zniekszta%ceniu informacji przechowywanej lub 
przetwarzanej przez sprz&t, oprogramowanie lub no'nik informacji, chyba $e w nast&pstwie wyst"pi%o inne 
zdarzenie niewy%"czone w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno'( wy%"cznie za skutki takiego zdarzenia;

3) kurczeniu, rozszerzaniu, parowaniu, ubytku lub utracie wagi, dzia%aniu 'wiat%a, zmianach: wilgotno'ci, 
temperatury, zapachu, koloru, struktury lub stanu wyko#czenia; 

4) deformowaniu (np. wygniataniu), osiadaniu, p&kaniu lub zawaleniu si& budynku, budowli lub ich cz&'ci, 
chyba $e szkoda powsta%a wskutek innego zdarzenia niewy%"czonego w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( wy%"cznie za skutki takiego zdarzenia.

5. Ubezpieczyciel nie pokrywa: 
1) strat wynikaj"cych z opó)nie#, utraty rynku, strat po'rednich;
2) utraty zysku; 
3) zwi&kszonych kosztów prowadzenia dzia%alno'ci, chyba $e umówiono si& inaczej;
4) kosztów usuni&cia wad materia%owych;
5) kosztów normalnego utrzymania mienia w stanie u$yteczno'ci oraz konserwacji;
6) kosztów wynikaj"cych z b%&dnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub 

wprowadzania informacji, przypadkowego usuni&cia informacji lub pozbycia si& no'ników danych oraz z utraty 
informacji spowodowanej przez pola magnetyczne.

 
Suma ubezpieczenia

§ 62
1. Suma ubezpieczenia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, chyba $e strony w umowie ustali%y 

odr&bny, ni$szy limit odpowiedzialno'ci. 
2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr&bne limity odpowiedzialno'ci ulegaj" obni$eniu o kwoty 

wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po 
op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& ubezpieczenia lub limity odpowiedzialno'ci do poprzedniej 
wysoko'ci.

3. Dla kradzie$y z w%amaniem i rabunku w umowie ustala si& odr&bny limit sumy ubezpieczenia.
4. Limit na szkody spowodowane wandalizmem, st%uczeniem lub p&kni&ciem szyb wynosi maksymalnie 100 000 z%,  

w tym na szkody polegaj"ce na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczaniu napisów (graffiti) 5000 z%.
5. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug warto'ci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami 

okre'lonymi w ust. 6 i 7 poni$ej, bez podatku od towarów i us%ug podlegaj"cego odliczeniu zgodnie  
z obowi"zuj"cymi przepisami, chyba $e umówiono si& inaczej.

6. Sum& ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urz"dze# i wyposa$enia ustala Ubezpieczaj"cy 
wed%ug:
1) warto'ci ewidencyjnej brutto, wy%"cznie je$eli stopie# amortyzacji nie przekracza 50% lub
2) warto'ci rzeczywistej, lub
3) warto'ci odtworzeniowej (nowej), wy%"cznie je$eli stopie# zu$ycia technicznego nie przekracza 50%.

7. Podstaw& okre'lenia sumy ubezpieczenia w pozosta%ych grupach mienia stanowi:
1) dla 'rodków obrotowych - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia;
2) dla nak%adów inwestycyjnych - warto'( odpowiadaj"ca poniesionym lub przewidywanym w okresie 

ubezpieczenia wydatkom;
3) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere%, bursztynu oraz platyny i pozosta%ych metali z grupy 

platynowców - warto'( odpowiadaj"ca cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast dla wyrobów 
z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pere% i bursztynu - warto'( odpowiadaj"ca cenie ich zakupu lub 
kosztom wytworzenia;

4) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - warto'( nominalna (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza si& na 
z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP);

5) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - warto'( rzeczywista  
(w komisach i lombardach - bez uwzgl&dnienia prowizji lub mar$y, nie wy$sza ni$ warto'( oznaczona  
w dowodzie przyj&cia);

6) dla mienia pracowniczego - warto'( rzeczywista mienia przypadaj"ca na jednego pracownika pomno$ona 
przez liczb& pracowników.
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8. Dla kradzie$y z w%amaniem górn" granic" odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela jest okre'lony w umowie limit sumy 
ubezpieczenia pod warunkiem, $e w przypadku warto'ci pieni&$nych nie przekracza on limitów okre'lonych 
w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

9. W przypadku ubezpieczenia warto'ci pieni&$nych w czasie transportu górn" granic" odpowiedzialno'ci 
Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia okre'lona w umowie, pod warunkiem, $e nie przekracza ona limitów 
dla transportowania warto'ci pieni&$nych okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na sumy sta'e

§ 63
1. Na sumy sta%e mo$e by( ubezpieczone nast&puj"ce mienie:

1) budynki, budowle i lokale,
2) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
3) 'rodki obrotowe,
4) warto'ci pieni&$ne,
5) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada( najwy$szej dziennej warto'ci mienia przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia (ubezpieczenie na sumy sta%e), ustalonej przy zachowaniu zasad okre'lonych w § 62.

 
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

§ 64
1. Na pierwsze ryzyko mo$e by( ubezpieczone mienie pracownicze oraz nak%ady inwestycyjne, a w przypadku 

kradzie$y z w%amaniem równie$: 
1) maszyny, urz"dzenia oraz wyposa$enie,
2) 'rodki obrotowe,
3) warto'ci pieni&$ne,
4) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczaj"cemu w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y. 

2. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" maksymalnej szkody, jaka mo$e 
powsta( wskutek jednego zdarzenia (pierwsze ryzyko), przy zachowaniu zasad okre'lonych w § 62.

3. Ca%kowita suma ubezpieczenia mienia pracowniczego odpowiada iloczynowi kwoty przyj&tej jako suma 
ubezpieczenia przypadaj"ca na jednego pracownika i liczby pracowników.

4. Dla ubezpieczenia warto'ci pieni&$nych w czasie transportu zgodnie z § 59 ustala si& odr&bn" sum& ubezpieczenia, 
kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" maksymalnej szkody (pierwsze ryzyko), jaka mo$e powsta( wskutek jednego 
zdarzenia, przy zachowaniu zasad okre'lonych w § 62.

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 65
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okre'la si& w granicach ich sum ubezpieczenia  

i odr&bnie okre'lonych limitów na podstawie cen z dnia powstania szkody:
1) dla budynków, budowli i lokali - wed%ug warto'ci kosztów odbudowy lub remontu w tym samym miejscu,  

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardów wyko#czenia, przy zastosowaniu 
dotychczasowych wymiarów oraz materia%ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj" 
poszkodowanego:
a) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci ewidencyjnej brutto oraz warto'ci odtworzeniowej (nowej)  

- w pe%nej wysoko'ci;
b) przy ubezpieczeniu wed%ug warto'ci rzeczywistej - z potr"ceniem zu$ycia technicznego;

2) dla maszyn, urz"dze# oraz wyposa$enia - wed%ug ceny zakupu, kosztów naprawy b"d) wytworzenia rzeczy 
tego samego rodzaju, typu lub mocy powi&kszonej o koszty transportu i monta$u, z uwzgl&dnieniem zasad 
podanych w pkt 1) powy$ej;

3) dla 'rodków obrotowych - wed%ug cen ich zakupu, kosztów wytworzenia, kosztów naprawy albo czyszczenia;
4) dla nak%adów inwestycyjnych - wed%ug kosztów ich odbudowy lub remontu w tym samym miejscu,  

z uwzgl&dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia%ów, potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacj" poszkodowanego; 
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5) dla z%ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu, a tak$e platyny i pozosta%ych metali z grupy 
platynowców - wed%ug warto'ci odpowiadaj"cej cenie sprzeda$y netto, tj. bez mar$y i prowizji, natomiast 
w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych, pere% i bursztynu - wed%ug ceny ich zakupu lub kosztów 
wytworzenia;

6) dla pozosta%ych warto'ci pieni&$nych - wed%ug warto'ci nominalnej (warto'( nominaln" waluty obcej przelicza 
si& na z%ote wed%ug tabeli A lub tabeli B 'redniego kursu walut obcych w z%otych og%aszanego przez NBP, 
obowi"zuj"cego w dniu powstania szkody);

7) dla mienia przyj&tego od osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y - wed%ug warto'ci kosztów 
naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia 
lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia, nie wi&cej jednak ni$ w warto'ci oznaczonej w dowodzie 
przyj&cia, bez uwzgl&dnienia prowizji i mar$y w przypadku komisów lub lombardów;

8) dla u$ywanych pojazdów podlegaj"cych rejestracji - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych 
pojazdów na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela z potr"ceniem zu$ycia technicznego,  
a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rynkowej pojazdów w dniu szkody;

9) dla mienia pracowniczego - wed%ug warto'ci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potr"ceniem 
zu$ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty - wed%ug warto'ci rzeczywistej mienia,  
z zastrze$eniem, $e w odniesieniu do mienia jednego pracownika - do wysoko'ci nieprzekraczaj"cej kwoty 
przyj&tej jako cz&'( sumy ubezpieczenia przypadaj"cej na jednego pracownika.

2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 
lub sprzeda$y.

3. Rozmiar szkody ustala si& na podstawie Katalogów Nak%adów Rzeczowych i Katalogów Nak%adów Pracy oraz 
publikowanych cenników.

§ 66
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl&dnia si& kosztów wynikaj"cych z braku cz&'ci zamiennych lub materia%ów 
potrzebnych do przywrócenia stanu istniej"cego przed szkod".

§ 67
1. Je$eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego ustalona zgodnie z § 63 ust. 1 jest ni$sza od jego warto'ci 

w dniu szkody, wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami § 65 ust. 1 zostaje pomniejszona w takim 
stosunku, w jakim suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego warto'ci w dniu szkody, z zastrze$eniem 
ust. 2 i 3 poni$ej.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta%e wed%ug warto'ci odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa 
w ust. 1 powy$ej, b&dzie mia%a zastosowanie jedynie wówczas, gdy warto'( przedmiotu ubezpieczenia w dniu 
szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

3. Zasada, o której mowa w ust. 1 powy$ej nie b&dzie mia%a zastosowania: 
1) w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko,
2) dla szkód których rozmiar okre'lony zgodnie z § 65 nie przekracza 10 000 z%.

4. Postanowienia ust. 1-3 powy$ej stosuje si& odpowiednio w umowie ubezpieczenia, w której sumy ubezpieczenia 
zosta%y okre'lone dla grup mienia.

§ 68
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami §§ 65-67, pomniejszon" o franszyz& redukcyjn" 
ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni$ 400 z%. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego obj&tego 
ochron" ubezpieczeniow" mienia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialno'ci Cywilnej z tytu%u prowadzenia 
dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania mienia

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 69
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno'( cywilna osób obj&tych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub  
w mieniu wyrz"dzone poszkodowanym w zwi"zku z:
1) w wariancie podstawowym - prowadzeniem dzia%alno'ci gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz 

u$ytkowaniem mienia, w zakresie ryzyk okre'lonych w umowie ubezpieczenia, za wyj"tkiem szkód powsta%ych  
w zwi"zku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt);
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2) w wariancie rozszerzonym - prowadzeniem dzia%alno'ci gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz 
u$ytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialno'( za produkt), w zakresie ryzyk 
okre'lonych w umowie ubezpieczenia.

§ 70
1. Zakresem ubezpieczenia obj&te s" szkody wyrz"dzone nieumy'lnie oraz wskutek ra$"cego niedbalstwa. 
2. Utracone korzy'ci i inne straty wynikaj"ce z wypadku s" obj&te ochron" ubezpieczeniow", o ile szkoda w mieniu 

lub na osobie jest obj&ta ochron" ubezpieczeniow" na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§ 71
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody b&d"ce nast&pstwem wypadku, który mia% miejsce w okresie ubezpieczenia, 
bez wzgl&du na czas zg%oszenia roszcze# przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody b&d"ce nast&pstwem 
tego samego wypadku, albo wynikaj"ce z tej samej przyczyny, niezale$nie od liczby osób poszkodowanych, uwa$a si& 
za jeden wypadek i przyjmuje si&, $e mia%y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
 
Wy'%czenia

§ 72
1. Umow" ubezpieczenia nie s" obj&te roszczenia o wykonanie umów, o nale$yte wykonanie umów, roszczenia  

z tytu%u zast&pczego wykonania umów, roszczenia o zwrot 'wiadcze# oraz roszczenia o zwrot kosztów 
poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrz"dzonych umy'lnie przez Ubezpieczaj"cego oraz osoby, za które ponosi 
odpowiedzialno'(, przy czym 'wiadomo'( wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwo'ci wykonanej 
pracy albo us%ugi uwa$a si& za równoznaczne z win" umy'ln".

§ 73
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialno'ci cywilnej za szkody:
1) za które osoba obj&ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przej&cia odpowiedzialno'ci 

cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu w%asnej odpowiedzialno'ci cywilnej wynikaj"cej  
z ustawy;

2) wyrz"dzone osobom bliskim wobec osób obj&tych ubezpieczeniem; 
3) powoduj"ce roszczenia pomi&dzy osobami obj&tymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy 

ubezpieczenia oraz pomi&dzy osobami obj&tymi ubezpieczeniem a podwykonawcami;
4) polegaj"ce na wyst"pieniu czystych strat finansowych;
5) powsta%e w zwi"zku z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych;
6) w warto'ciach pieni&$nych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych 

albo dzie%ach sztuki;
7) w pojazdach mechanicznych stanowi"cych w%asno'( pracowników zatrudnionych przez osoby obj&te 

ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom;
8) wynik%e z przeniesienia chorób zaka)nych, o których istnieniu osoba obj&ta ubezpieczeniem wiedzia%a lub przy 

zachowaniu nale$ytej staranno'ci mog%a si& dowiedzie(; 
9) wynik%e z zagrzybienia, powolnego dzia%ania ha%asu, wibracji, temperatury, wody, gazów, py%ów, bakterii, wirusów; 

za dzia%anie powolne uznaje si& takie dzia%anie wymienionych czynników, które wp%ywa na otoczenie w sposób 
ci"g%y, prowadz"c do szkody, której nie mo$na przypisa( cechy nag%ej i niespodziewanej;

10) pokrywane na podstawie prawa geologicznego i górniczego;
11) powsta%e bezpo'rednio lub po'rednio z wydobywania; przetwarzania, produkcji, dystrybucji, przechowywania 

azbestu lub produktów zawieraj"cych azbest;
12) wynik%e z u$ywania produktów wykonanych ca%kowicie lub cz&'ciowo z azbestu;
13) powsta%e w wyniku pobicia, bójki lub rozboju; 
14) w produkcie wprowadzonym do obrotu;
15) w przedmiocie wykonanej pracy lub us%ugi; 
16) pokrywane na podstawie gwarancji lub r&kojmi za wady lub przepisów ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych 

warunkach sprzeda$y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego;
17) których przyczyn" by%a jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo us%ugi, w zwi"zku z któr" zosta%a obni$ona jej 

cena;
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18) wyrz"dzone przez produkt nieposiadaj"cy wa$nego atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej dopuszczaj"cych 
produkt do obrotu, o ile s" one wymagane przez przepisy obowi"zuj"ce w danym kraju, chyba $e nie mia%o to 
wp%ywu na powstanie szkody;

19) wyrz"dzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie, chyba $e nie mia%o to wp%ywu na powstanie szkody;
20) wyrz"dzone przez formaldehyd lub hormonalne 'rodki antykoncepcyjne, chyba $e nie mia%o to wp%ywu na 

powstanie szkody;
21) powsta%e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
22) wynik%e ze zu$ycia rzeczy w trakcie ich u$ytkowania;
23) wyrz"dzone b%&dami w sztuce lekarskiej oraz wadliwo'ci" wykonanych 'wiadcze# medycznych;
24) powsta%e wskutek bezpo'redniego lub po'redniego oddzia%ywania wyrobów tytoniowych;
25) powsta%e wskutek osiadania, zapadania si& ziemi osuni&cia si& ziemi, zalania przez wody stoj"ce lub p%yn"ce, 

wynikaj"ce z dzia%ania lub zaniechania ubezpieczonego, osób trzecich, lub niezale$nie od tych dzia%a# b"d) 
zaniecha#;

26) w przedmiocie prac %adunkowych;
27) w gruntach u$ytkowanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier$awy, leasingu, 

u$yczenia albo innego pokrewnego stosunku prawnego;
28 wyrz"dzone przez produkty przeznaczone do u$ytku w lotnictwie lub do zastosowania na statkach powietrznych;
29) polegaj"ce na konieczno'ci poniesienia kosztów na usuni&cie i zast"pienie wadliwej rzeczy przez rzecz woln" od 

wad.
30) zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialno'ci cywilnej za szkody wynik%e z wykonywania zabiegów 

kosmetycznych z u$yciem kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, nici PDO i PLLA oraz osocza 
bogotop%ytkowego.

§ 74
1. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawi"zek i kar umownych, administracyjnych lub s"dowych oraz innych kar  

o charakterze pieni&$nym na%o$onych na osoby obj&te ubezpieczeniem.
2. Zakresem ubezpieczenia nie s" równie$ obj&te koszty poniesione w zwi"zku z wycofaniem wadliwej rzeczy z rynku. 

§ 75
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez wzgl&du na wysoko'( zg%oszonego roszczenia, 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) w zakresie obj&tym systemem ubezpiecze# obowi"zkowych;
2) powsta%e wskutek uchybie# w wykonywaniu czynno'ci zawodowych przez osoby obj&te ubezpieczeniem,  

w szczególno'ci w zwi"zku z wykonywaniem zawodu lekarza, architekta i projektanta, nauczyciela, pracownika 
ochrony, zarz"dcy nieruchomo'ci, rzeczoznawcy maj"tkowego, geodety, komornika;

3) zwi"zane z u$ytkowaniem statków oraz urz"dze# lataj"cych i p%ywaj"cych;
4) w %adunku, wynik%e z niewykonania lub nienale$ytego wykonania umowy przewozu lub spedycji;
5) wyrz"dzone w zwi"zku z wykonywaniem czynno'ci $ycia prywatnego.

§ 76
1. O ile zakres ochrony nie zosta% rozszerzony poprzez w%"czenie do umowy klauzul wymienionych w Za%"czniku nr 2 

do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje równie$ szkód: 
1) powsta%ych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba $e szkoda zosta%a wyrz"dzona (klauzula 001):

a) przez pracowników Ubezpieczaj"cego podczas podró$y s%u$bowych z wy%"czeniem szkód powsta%ych na 
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó%nocnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii;

b) konsumentom przez produkty lub us%ugi nabyte przez nich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
z wy%"czeniem szkód powsta%ych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó%nocnej, Kanady,  
Nowej Zelandii, Australii;

2) w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby obj&te ubezpieczeniem korzysta%y na podstawie umowy 
najmu, dzier$awy, leasingu, u$yczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego (klauzula 003);

3) wyrz"dzonych pracownikom - OC pracodawcy (klauzula 004);
4) w rzeczach znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" osób obj&tych ubezpieczeniem (klauzula 

005A);
5) w pojazdach mechanicznych znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" osób obj&tych 

ubezpieczeniem (klauzula 005B);
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6) w warto'ciach pieni&$nych znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" osób obj&tych ubezpieczeniem 
(klauzula 005C);

7) wynik%ych bezpo'rednio lub po'rednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si& do powietrza, wody, 
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (klauzula 006);

8) w rzeczach stanowi"cych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynno'ci w ramach us%ug wykonywanych 
przez osoby obj&te ubezpieczeniem (klauzula 007);

9) wyrz"dzonych przez dostarczon" lub wyprodukowana energi& oraz szkód wynik%ych z niedostarczenia energii 
w jakiejkolwiek postaci (klauzula 008);

10) poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwo'ci produktów dostarczonych przez osoby 
obj&te ubezpieczeniem (klauzula 009);

11) poniesionych przez u$ytkownika maszyn lub urz"dze# wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych 
lub konserwowanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem, powsta%ych wskutek wadliwo'ci produktów 
wytworzonych lub poddanych obróbce z u$yciem tych maszyn lub urz"dze# (klauzula 010);

12) wynik%ych z przeniesienia chorób zaka)nych, zaka$e# oraz spowodowane przez wirus HIV (klauzula 011);
13) wskutek cofni&cia si& cieczy w systemach kanalizacyjnych (klauzula 012).

2. Je$eli w celu obj&cia szkody zakresem ubezpieczenia wymagane jest rozszerzenie zakresu o co najmniej dwie 
klauzule, na które ustanowiono limity w ró$nych wysoko'ciach, odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela ogranicza si& do 
kwoty pieni&$nej zgodnej z limitem ustanowionym w umowie ubezpieczenia w najni$szej kwocie.

 
Suma gwarancyjna

§ 77
1. W umowie ubezpieczenia ustala si& ogóln" sum& gwarancyjn", która stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci 

Ubezpieczyciela.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sum& gwarancyjn" ustala si& dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie 

rocznym, %"cznie dla szkód w mieniu i na osobie. 
3. W stosunku do okre'lonych ryzyk lub dodatkowych klauzul mo$na w umowie okre'li( indywidualne limity 

odpowiedzialno'ci w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej.

§ 78
1. Po wyp%acie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza si& o kwot& wyp%aconego odszkodowania (konsumpcja 

sumy gwarancyjnej). Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e 
przywróci( sum& gwarancyjn" do poprzedniej wysoko'ci.

2.  W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia rozwi"zuje si&, z zastrze$eniem postanowie# ust. 1 
powy$ej.

3. Zasady okre'lone w ust. 1 i 2 powy$ej stosuje si& odpowiednio do odr&bnych limitów, o których mowa w § 77 ust. 3, 
przy czym:
1) wyp%aty dotycz"ce szkód z zakresu nieograniczonego limitami nie powoduj" ich obni$enia;
2) wyp%aty dotycz"ce szkód z zakresu dodatkowych klauzul ograniczonych limitami powoduj" obni$enie limitów  

i ogólnej sumy gwarancyjnej. 
4. Je$eli podstaw" do obliczenia sk%adki jest obrót, Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest w terminie do 60 dni po 

zako#czeniu okresu ubezpieczenia poda( do wiadomo'ci Ubezpieczyciela rzeczywiste warto'ci osi"gni&te  
w okresie ubezpieczenia w celu ostatecznego rozliczenia sk%adki ubezpieczeniowej, chyba $e faktycznie osi"gni&ty 
obrót w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 120% obrotu b&d"cego podstaw" do obliczenia sk%adki.

 
Odpowiedzialno$# ubezpieczyciela

§ 79
W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel ma obowi"zek dokonania oceny sytuacji 
faktycznej i prawnej oraz podj&cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp%acie odszkodowania albo prowadzeniu obrony 
Ubezpieczaj"cego przed nieuzasadnionym roszczeniem.

§ 80
1. Ubezpieczyciel wyp%aca osobie uprawnionej nale$ne odszkodowanie ustalone wed%ug zasad odpowiedzialno'ci 

cywilnej osób obj&tych ubezpieczeniem.
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak$e:

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo%anych za pisemn" zgod" Ubezpieczyciela w celu ustalenia 
okoliczno'ci lub rozmiaru szkody;
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2) niezb&dne koszty obrony s"dowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgod"; 
je$eli w wyniku wypadku powoduj"cego odpowiedzialno'( Ubezpieczaj"cego obj&t" ochron" ubezpieczeniow" 
zostanie przeciwko sprawcy szkody wdro$one post&powanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, 
je$eli za$"da% powo%ania obro#cy lub wyrazi% zgod& na pokrycie tych kosztów;

3) niezb&dne koszty dzia%a# podj&tych przez Ubezpieczaj"cego po wyst"pieniu wypadku w celu zapobie$enia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je$eli 'rodki te by%y w%a'ciwe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne.

3. Za koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powy$ej, Ubezpieczyciel odpowiada ponad sum& gwarancyjn". 
W przypadku, gdy %"czna wysoko'( roszcze# wynikaj"cych z wypadku jest wy$sza ni$ suma gwarancyjna, 
Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysoko'ci roszcze#, 
niezale$nie od liczby wdro$onych post&powa# s"dowych; wyp%ata przez Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz 
obliczonej zgodnie z powy$sz" zasad" cz&'ci kosztów zwalnia go z obowi"zku dokonywania dalszych wyp%at.

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 3) powy$ej, pokrywane s" w ramach sumy gwarancyjnej.
5. Zasady okre'lone w ust. 1-4 powy$ej stosuje si& odpowiednio do limitów, o których mowa w § 77 ust. 3.
6. Kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powy$ej, Ubezpieczyciel nie pokrywa, je$eli z okoliczno'ci wynika, $e 

szkody nie s" obj&te ochron" ubezpieczeniow".
7. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3 powy$ej, nie jest pomniejszany o franszyz& redukcyjn".

§ 81
1. Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami § 79 i 80 pomniejszon" o franszyz& 

redukcyjn" ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni$ 400 z%. 
2. Je$eli w celu obj&cia szkody zakresem ubezpieczenia wymagane jest rozszerzenie zakresu o co najmniej dwie 

klauzule, na które ustanowiono franszyzy redukcyjne w ró$nych wysoko'ciach, odszkodowanie Ubezpieczyciela jest 
pomniejszane o kwot& franszyzy redukcyjnej ustanowionej w umowie ubezpieczenia w najwy$szej kwocie.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st%uczenia  
lub p&kni&cia

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 82
1. Umowa ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od st%uczenia lub p&kni&cia mo$e zosta( zawarta wraz  

z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarze# losowych lub od kradzie$y z w%amaniem i rabunku  
(w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

2. Przedmiotem ubezpieczenia mog" by( zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowi"ce w%asno'( 
Ubezpieczaj"cego lub b&d"ce w jego posiadaniu na podstawie tytu%u prawnego:
1) sta%e oszklenie zewn&trzne i wewn&trzne budynków, budowli oraz lokali,
2) szklane lub kamienne ok%adziny 'cienne,
3) szklane lub kamienne elementy stanowi"ce cz&'( sk%adow" mebli, gablot, kontuarów, 
4) zamocowane na sta%e lustra i witra$e niezabytkowe,
5) szklane lub kamienne budowle, 
6) szklarnie, cieplarnie, oran$erie i inspekty,
7) szyldy, reklamy, tablice 'wietlne i rurki neonowe,
8) lady ch%odnicze,
pod warunkiem, $e s" wykonane ze szk%a, minera%ów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych.

3. Ochron" ubezpieczeniow" jest obj&te mienie znajduj"ce si& na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  
w miejscu/miejscach wymienionych w umowie ubezpieczenia.

 
Zakres ubezpieczenia

§ 83
1. Przedmioty wymienione w umowie ubezpieczenia s" obj&te ochron" ubezpieczeniow" od szkód powsta%ych 

wskutek ich st%uczenia lub p&kni&cia.
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2. W granicach sumy ubezpieczenia ochron" ubezpieczeniow" s" obj&te koszty ustawienia rusztowa# lub drabin 
umo$liwiaj"cych demonta$, wstawienie lub napraw& przedmiotów obj&tych ubezpieczeniem w przypadku ich 
st%uczenia lub p&kni&cia.

 
Wy'%czenia

§ 84
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w szklanych i kamiennych wyk%adzinach pod%ogowych;
2) w szybach zainstalowanych w pojazdach, 'rodkach transportowych, urz"dzeniach technicznych i ró$nego rodzaju 

instalacjach;
3) w mieniu znajduj"cym si& w budynku, lokalu zamkni&tym i nieu$ytkowanym, je'li by% on wy%"czony z eksploatacji 

przez okres d%u$szy ni$ 60 dni, chyba $e Ubezpieczyciel zosta% o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie 
potwierdzi% ochron& ubezpieczeniow";

4) polegaj"cych na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu lub odpry'ni&ciu kawa%ków powierzchni 
ubezpieczonych przedmiotów;

5) b&d"cych nast&pstwem niew%a'ciwego dzia%ania lub wady urz"dze# o'wietleniowych;
6) powsta%ych wskutek wymiany, wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, prac konserwacyjnych lub 

naprawczych, a tak$e zaistnia%ych podczas transportu;
7) których rozmiar wraz z kosztami usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie nie przekracza 100 z%.
 
Suma ubezpieczenia

§ 85
1. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy wed%ug wysoko'ci prawdopodobnej maksymalnej szkody  

w ubezpieczonym mieniu, jaka mo$e powsta( wskutek jednego zdarzenia obj&tego ubezpieczeniem w okresie 
ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez uwzgl&dnienia podlegaj"cego odliczeniu zgodnie  
z obowi"zuj"cymi przepisami podatku od towarów i us%ug, chyba $e umówiono si& inaczej.

2. Suma ubezpieczenia powinna uwzgl&dnia( przewidywane koszty demonta$u, monta$u i transportu, ustawienia 
rusztowa# lub drabin oraz wykonania znaków reklamowych i informuj"cych na przedmiotach obj&tych 
ubezpieczeniem.

3. Suma ubezpieczenia ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). 
Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& 
ubezpieczenia do poprzedniej wysoko'ci. 

 
Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$ci odszkodowania

§ 86
1.  Rozmiar szkody ustala si& w granicach sumy ubezpieczenia, przyjmuj"c warto'( przedmiotów tego samego 

rodzaju, gatunku, materia%u i wymiarów wed%ug kosztów zakupu lub naprawy, udokumentowanych rachunkiem,  
z uwzgl&dnieniem zakresu rzeczywistych uszkodze#, na podstawie cen z dnia powstania szkody z w%"czeniem:
1) niezb&dnych kosztów demonta$u i monta$u,
2) kosztów transportu,
3) kosztów wykonania napisów, ozdób i liter wed%ug wzorów istniej"cych w dniu powstania szkody,
4) kosztów ustawienia rusztowa# lub drabin. 

2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 
lub sprzeda$y.

§ 87
1. Odszkodowanie obejmuje:

1) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich st%uczenia lub p&kni&cia;
2) koszty wynik%e z zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia 

bezpo'rednio zagro$onego mienia przed szkod", je$eli 'rodki te by%y w%a'ciwe, chocia$by okaza%y si& 
bezskuteczne;

3) koszty usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie w granicach do 10% wysoko'ci szkody;
4) koszty, o których mowa w § 86 ust. 1. 
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3. Odszkodowanie dla poszczególnych przedmiotów ustala si& w kwocie odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody  
w granicach okre'lonej w umowie sumy ubezpieczenia.

§ 88
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami § 86 i 87 pomniejszon" o franszyz& 
redukcyjn" ustalon" w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca%ego obj&tego ochron" 
ubezpieczeniow" mienia.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 89
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowi"ce w%asno'( lub znajduj"ce si& w posiadaniu Ubezpieczaj"cego 

na podstawie tytu%u prawnego okre'lone w umowie ubezpieczenia, w drogowym, kolejowym, lotniczym lub 
'ródl"dowym transporcie krajowym, wykonywanym obcym lub w%asnym transportem, w odniesieniu do których 
Ubezpieczaj"cy ponosi ryzyko transportowe.

2. Umowa mo$e by( zawarta w celu ubezpieczenia mienia podczas jednego transportu (jednostkowa umowa 
ubezpieczenia) lub w celu ubezpieczenia mienia okre'lonego rodzaju podczas transportów dokonywanych  
w okresie roku (obrotowa umowa ubezpieczenia).

§ 90
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochron" ubezpieczeniow" mienie w transporcie krajowym, o którym mowa w § 89  

w zakresie:
1) standardowym lub
2) pe%nym.

2. Zakres pe%ny obejmuje utrat&, uszkodzenie lub zniszczenie transportowanego mienia wynik%e z wszystkich zdarze#, 
za wyj"tkiem wy%"czonych w § 92 ust. 2 oraz w § 139.

3. Zakres standardowy obejmuje utrat&, uszkodzenie lub zniszczenie transportowanego mienia wynik%e  
z nast&puj"cych zdarze#:
1) grad,
2) huragan, 
3) kradzie$ b&d"ca nast&pstwem wypadku 'rodka transportu,
4) lawina, 
5) osuni&cie si& ziemi,
6) powód), 
7) po$ar, 
8) rabunek, 
9) sp%yw wód po zboczach,
10) trz&sienie ziemi,
11) uderzenie pioruna, 
12) upadek na 'rodek transportu obiektu zewn&trznego,
13) wandalizm, 
14) wybuch, 
15) wypadek 'rodka transportu,
16) zalanie,
17) zapadanie si& ziemi.

4. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  
w zakresie standardowym mo$e zosta( rozszerzone o ryzyko kradzie$y (klauzula kradzie$owa znajduj"ca si&  
w Za%"czniku nr 2 niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).
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5. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki do zakresu umowy ubezpieczenia, zgodnie  
z Za%"cznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mog" zosta( w%"czone nast&puj"ce 
klauzule: 
1) terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
2) rzeczoznawców,
3) terytorialna,
4) sk%adowania,
5) za%adunku,
6) wy%adunku.

§ 91
1. W granicach sum ubezpieczenia lub odr&bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialno'ci dla 

poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia lub grup mienia ubezpieczone mienie obj&te jest tak$e ochron" 
od szkód powsta%ych bezpo'rednio wskutek akcji ratowniczej, w zwi"zku z wyst"pieniem zdarze# obj&tych 
odpowiednim zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w § 90.

2. Ponad sum& ubezpieczenia, lecz nie wi&cej ni$ o 5% sumy ubezpieczenia, z zachowaniem postanowie# § 97, 
ubezpieczenie obejmuje udokumentowane koszty:
1) usuni&cia pozosta%o'ci po szkodzie; 
2) zastosowania wszelkich dost&pnych 'rodków w celu zmniejszenia szkody obj&tej odpowiednim zakresem 

ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpo'rednio zagro$onego ubezpieczonego mienia przed tak" szkod", 
je$eli 'rodki te by%y celowe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne;

3) utylizacji (fizycznego zniszczenia) mienia nienadaj"cego si& do jakiegokolwiek wykorzystania i z tego powodu 
uznanego za strat& ca%kowit".

 
Wy'%czenia

§ 92
1. Ubezpieczenie nie obejmuje transportu:

1) warto'ci pieni&$nych; 
2) zwierz"t $ywych;
3) przesy%ek pocztowych i kurierskich;
4) baga$u osobistego;
5) mienia podczas sk%adowania, z zastrze$eniem § 94 ust. 1;
6) urz"dze# i pojazdów podczas holowania;
7) urz"dze# trwale przytwierdzonych do pojazdów transportuj"cych;
8) akt, dokumentów, r&kopisów, prototypów, wzorów i eksponatów muzealnych lub zabytkowych, antyków, dzie% 

sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych;
9) mienia przesiedle#czego;
10) zw%ok;
11) mienia uszkodzonego i zdekompletowanego.

2. Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje:
1) mienia w czasie transportu wykonywanego pojazdami stanowi"cymi w%asno'( prywatn" pracowników 

Ubezpieczaj"cego;
2) mienia w przewozie zwi"zanym z wykonywaniem handlu obwo)nego i obno'nego;
3) ubytku naturalnego lub zwyk%ego zu$ycia przedmiotu ubezpieczenia;
4) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju no'nikach danych;
5) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia powsta%ego wskutek:

a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych w%a'ciwo'ci;
b) niew%a'ciwego opakowania, oznakowania albo nieprawid%owego rozmieszczenia lub zamocowania 

przedmiotu ubezpieczenia, je$eli czynno'ci tych dokonywa% sam Ubezpieczaj"cy lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialno'(;
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c) z%ego stanu technicznego 'rodka transportu lub jego niezdatno'ci do przewozu przedmiotu ubezpieczenia, 
je$eli Ubezpieczaj"cy lub osoby, za które ponosi odpowiedzialno'(, o tym wiedzia%y lub przy do%o$eniu 
nale$ytej staranno'ci mog%y si& dowiedzie(;

d) opó)nienia, nawet gdyby opó)nienie to spowodowane zosta%o zdarzeniem obj&tym ubezpieczeniem;
e) nietrze)wo'ci lub odurzenia kierowcy 'rodkami, po których u$yciu prowadzenie 'rodka transportu jest 

niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu w%asnego).
3. Umowa ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) nie chroni interesów przewo)nika, spedytora ani 

$adnej innej osoby, której powierzono mienie. 

§ 93
W przypadku zakresu pe%nego, o którym mowa w § 90 ust. 2, gdy mienie stanowi"ce przedmiot ubezpieczenia 
przewo$one jest transportem w%asnym, odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela ograniczona jest do 80% wysoko'ci szkody, 
nie wi&cej ni$ 80% sumy ubezpieczenia, o ile szkoda nie wyst"pi%a wskutek zdarze# obj&tych zakresem standardowym.
 
Czas trwania odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela

§ 94
1. Ochrona ubezpieczeniowa trwa podczas normalnego przebiegu transportu, w tym podczas przewidzianych 

czynno'ci prze%adunkowych i przej'ciowego sk%adowania w magazynie lub innym pomieszczeniu przystosowanym 
do tego celu i odpowiednio zabezpieczonym (nie d%u$szego ni$ 10 dni %"cznie) na trasie transportu. 

2. Je$eli przewóz wykonywany jest transportem obcym, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si& w miejscu nadania 
od momentu przyj&cia mienia do transportu, a ko#czy z chwil" jego wydania w miejscu przeznaczenia. 

3. W przypadku przewozu wykonywanego transportem w%asnym, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si& od 
momentu opuszczenia przez 'rodek transportu miejsca nadania w celu rozpocz&cia transportu, a ko#czy z chwil" 
przybycia 'rodka transportu do miejsca przeznaczenia.

4. Ochrona ubezpieczeniowa trwa w odniesieniu do przesy%ki:
1) nadanej przed rozpocz&ciem okresu ubezpieczenia,
2) dostarczonej do miejsca przeznaczenia po wyga'ni&ciu stosunku ubezpieczeniowego.

 
Warto$# przedmiotu ubezpieczenia

§ 95
1. Warto'ci" przedmiotu ubezpieczenia jest jego warto'( w miejscu i w momencie rozpocz&cia transportu, 

odpowiadaj"ca:
1) warto'ci okre'lonej w fakturze zakupu przez Ubezpieczaj"cego, bez uwzgl&dnienia podatku od towarów i us%ug 

podlegaj"cego odliczeniu zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami, lub
2) warto'ci wytworzenia mienia przez Ubezpieczaj"cego, okre'lonej w zwyczajowym dokumencie wewn&trznym, 

je$eli Ubezpieczaj"cym jest wytwórca mienia, lub
3) warto'ci odtworzeniowej (nowej), je$eli warto'( mienia uleg%a zmianie w okresie od dnia ich zakupu lub 

wytworzenia, lub
4) warto'ci rzeczywistej.

2. Je$eli transport realizowany jest w wykonaniu umowy sprzeda$y, suma ubezpieczenia na wniosek 
Ubezpieczaj"cego mo$e zosta( zwi&kszona o nast&puj"ce wielko'ci:
1) spodziewany zysk do wysoko'ci 10% - je$eli Ubezpieczaj"cym jest sprzedaj"cy;
2) przewo)ne - je$eli przewóz dokonywany jest transportem obcym, a Ubezpieczaj"cy je op%aci%;
3) podatek od towarów i us%ug, podlegaj"cy odliczeniu zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami. 

 
Suma ubezpieczenia

§ 96
1. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy na podstawie warto'ci przedmiotu ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# (konsumpcja sumy ubezpieczenia). 

Ubezpieczaj"cy za zgod" Ubezpieczyciela oraz po op%aceniu dodatkowej sk%adki mo$e przywróci( sum& 
ubezpieczenia do poprzedniej wysoko'ci.

3. Na wniosek Ubezpieczaj"cego i za op%at" dodatkowej sk%adki istnieje mo$liwo'( zawarcia obrotowej umowy 
ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia.
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4. Z zastrze$eniem ust. 5 poni$ej, suma ubezpieczenia stanowi górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, 
chyba $e strony w umowie ustali%y odr&bny, ni$szy limit odpowiedzialno'ci, przy czym powinna ona odpowiada( 
maksymalnej warto'ci mienia, na jednym 'rodku transportu (tj. na jednym poje)dzie drogowym lub ich zespole, na 
jednym sk%adzie kolejowym, na pok%adzie jednego samolotu, na jednym 'ródl"dowym 'rodku transportu  
lub ich zespole).

5. Je$eli suma ubezpieczenia jest ni$sza od warto'ci przedmiotu ubezpieczenia, nale$ne odszkodowanie przys%ugiwa( 
b&dzie w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do warto'ci przedmiotu ubezpieczenia.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko$# odszkodowania

§ 97
1. Podstaw" obliczenia rozmiaru szkody jest warto'( przedmiotu ubezpieczenia. 
2. Rozmiar szkody zmniejsza si& o warto'( pozosta%o'ci, które mog" by( przeznaczone do dalszego u$ytku, przeróbki 

lub sprzeda$y.
3. W razie uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w stopniu kwalifikuj"cym go do sprzeda$y po obni$onych cenach, 

rozmiar szkody stanowi ró$nica mi&dzy warto'ci" przedmiotu ubezpieczenia przed wypadkiem a cen" ustalon"  
w drodze przeceny, o której terminie Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest powiadomi( Ubezpieczyciela.

§ 98
1. Odszkodowanie z tytu%u utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia ustala si& w kwocie 

odpowiadaj"cej rozmiarowi szkody spowodowanej zdarzeniami obj&tymi ubezpieczeniem, w granicach sumy 
ubezpieczenia.

2. Odszkodowanie z tytu%u utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia nie mo$e przekroczy( 
warto'ci przedmiotu ubezpieczenia.

3. Uprawnionym do otrzymania nale$nego odszkodowania jest osoba, która w chwili wyst"pienia zdarzenia 
powoduj"cego szkod& ponosi%a ryzyko transportowe.

4. Je$eli przedmiotem ubezpieczenia jest mienie uszkodzone, odszkodowanie z tytu%u jego utraty, ubytku lub 
uszkodzenia zostaje pomniejszone o koszt przewidywanych napraw.

5. W przypadku uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, który nadaje si& do naprawy, odszkodowanie ustala si& na 
podstawie poniesionego kosztu naprawy, jednak$e nie mo$e ono przekroczy( warto'ci uszkodzonego przedmiotu 
ubezpieczenia. 

6. Je$eli przedmiotem ubezpieczenia s" maszyny lub urz"dzenia b&d"ce 'rodkami obrotowymi, odszkodowanie 
nie mo$e przekroczy( kosztu wymiany lub naprawy cz&'ci, która uleg%a utracie lub uszkodzeniu, powi&kszonego 
o koszty dostarczenia tej cz&'ci i jej ponownego monta$u, o ile zosta%y poniesione, z zastrze$eniem, i$ 
odszkodowanie nie mo$e przekroczy( warto'ci ca%ej maszyny lub urz"dzenia.

§ 99
Odszkodowanie stanowi kwot& obliczon" zgodnie z postanowieniami §§ 89-98, pomniejszon" o franszyz& redukcyjn" 
ustalon" w umowie ubezpieczenia, nie ni$sz" ni$ 400 z%.

Ubezpieczenie Nast&pstw Nieszcz&'liwych Wypadków

§ 100
1. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wprowadza si& dwie klasy ryzyka, w zale$no'ci od 

stopnia ryzyka wynikaj"cego z rodzaju wykonywanej przez osoby obj&te ubezpieczeniem pracy a w przypadku 
sekcji i klubów sportowych uprawianej dyscypliny sportowej:
1) I klasa ryzyka obejmuje:

a) pracowników biurowych, osoby wykonuj"ce prac& w placówkach o'wiatowych (wy%"cznie personel 
nauczycielski i wychowawczy); leczniczych (wy%"cznie personel medyczny), naukowych i kulturalnych,  
w rzemio'le r&cznym oraz osoby duchowne i niepracuj"ce;

b) osoby uprawiaj"ce: tenis sto%owy, kr&glarstwo, w&dkarstwo, bilard, bryd$ sportowy, golf, szachy, 
modelarstwo sportowe;

2) II klasa ryzyka obejmuje osoby wykonuj"ce prace i/lub uprawiaj"ce dyscypliny sportowe inne ni$ wymienione 
w klasie I. 
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2. W przypadkach niewymienionych powy$ej klas& ryzyka ustala si& wed%ug rodzajów zatrudnienia lub 
dyscyplin sportowych wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) powy$ej, najbardziej odpowiadaj"cych stopniowi 
ryzyka wynikaj"cemu z rodzaju wykonywanej pracy lub dyscypliny sportowej uprawianej przez osoby obj&te 
ubezpieczeniem, z zastrze$eniem § 113 ust. 1 pkt 10).

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 101
Przedmiotem ubezpieczenia s" nast&pstwa nieszcz&'liwych wypadków doznanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granic".

Rodzaje $wiadcze)
 
*wiadczenia podstawowe

§ 102
Ubezpieczyciel wyp%aca nast&puj"ce rodzaje 'wiadcze#:
1) w przypadku 'mierci w wyniku nieszcz&'liwego wypadku, je$eli nast"pi%a ona w okresie do 12 miesi&cy od daty 

jego wyst"pienia - 100% okre'lonej w umowie sumy ubezpieczenia;
2) z tytu%u trwa%ego uszczerbku na zdrowiu:

a) w przypadku uszczerbku w wysoko'ci 100% - pe%n" sum& ubezpieczenia okre'lon" w umowie;
b) w przypadku uszczerbku cz&'ciowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadaj"cy procentowi trwa%ego 

uszczerbku na zdrowiu.

§ 103
1. Pod warunkiem op%acenia dodatkowej sk%adki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mog" zosta( obj&te:

1) nast&pstwa zawa%ów serca i udarów mózgu, wy%"cznie osób w wieku do 65 lat, o ile w ci"gu 24 miesi&cy 
poprzedzaj"cych zawarcie umowy ubezpieczenia u osoby obj&tej ubezpieczeniem nierozpoznan" lub 
nieleczon" chorób uk%adu sercowo-naczyniowego (w tym nadci'nienia t&tniczego lub choroby wie#cowej)  
lub cukrzycy;

2) nast&pstwa nieszcz&'liwych wypadków doznanych w zwi"zku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie 
uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II klasy ryzyka, w rozumieniu postanowie# § 100.

§ 104
1. Ubezpieczyciel dokonuje równie$ zwrotu kosztów:

1) nabycia 'rodków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy 
stomatologicznej z&bów, pod warunkiem, $e zosta%y one poniesione w okresie nie d%u$szym ni$ 12 miesi&cy od 
daty wypadku - do wysoko'ci 25% sumy ubezpieczenia, jednak$e nie wi&cej ni$ do kwoty 3000 z%,  
z zastrze$eniem postanowie# ust. 2 poni$ej;

2) przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem $e zosta%y one poniesione w okresie nie d%u$szym  
ni$ 12 miesi&cy od daty wypadku - do wysoko'ci 25% sumy ubezpieczenia, jednak$e nie wi&cej ni$ do kwoty 
3000 z%.

2. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej z&bów nie mo$e przekroczy( kwoty 500 z% za ka$dy z"b.
3. Koszty nabycia protez oraz specjalnych 'rodków ochronnych i pomocniczych, jak równie$ koszty przeszkolenia 

zawodowego inwalidów zwracane s" wy%"cznie w przypadku, gdy s" niezb&dne z medycznego punktu widzenia 
i nie mog" by( pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpiecze# spo%ecznych oraz pod 
warunkiem, i$ zosta%y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 
*wiadczenia dodatkowe

§ 105
1. Pod warunkiem op%acenia dodatkowej sk%adki zakres 'wiadcze# wyp%acanych w zwi"zku z zaistnia%ym wypadkiem 

mo$e zosta( rozszerzony o:
1) zwrot kosztów leczenia,
2) dzienne 'wiadczenie szpitalne,
3) zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, 
4) jednorazowe 'wiadczenie z tytu%u trwa%ej utraty zdolno'ci do wykonywania pracy,
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5) zasi%ek dzienny z tytu%u czasowej, pe%nej niezdolno'ci do wykonywania pracy lub nauki.

§ 106
1. Zwrot kosztów leczenia przys%uguje pod warunkiem, $e zosta%y one poniesione w okresie nie d%u$szym  

ni$ 12 miesi&cy od daty wypadku - do wysoko'ci 20% sumy ubezpieczenia.
2. Koszty leczenia zwracane s" wy%"cznie w przypadku, gdy s" niezb&dne z medycznego punktu widzenia oraz zosta%y 

poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 107
1. Dzienne 'wiadczenie szpitalne przys%uguje, w przypadku trwaj"cego co najmniej 72 godziny pobytu osoby obj&tej 

ubezpieczeniem w szpitalu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w nast&pstwie nieszcz&'liwego wypadku 
obj&tego ochron" ubezpieczeniow" - w wysoko'ci 0,15% sumy za ka$dy dzie# pobytu w szpitalu; dzienne 
'wiadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu osoby obj&tej ubezpieczeniem we wszelkiego rodzaju sanatoriach, 
szpitalach uzdrowiskowych, o'rodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach.

2. Dzienne 'wiadczenie szpitalne przys%uguje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie d%u$ej ni$  
za okres 90 dni.

§ 108
1. Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych przys%uguje do 

wysoko'ci 5% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem $e zosta%y one poniesione w okresie nie d%u$szym  
ni$ 12 miesi&cy od daty wypadku.

2. Koszty rehabilitacji zwracane s" wy%"cznie w przypadku, gdy zosta%y poniesione na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

§ 109
Jednorazowe 'wiadczenie z tytu%u trwa%ej utraty zdolno'ci do wykonywania pracy, przys%uguje je$eli utrata zdolno'ci 
nast"pi%a w ci"gu 12 miesi&cy od daty wypadku - w wysoko'ci 100% sumy ubezpieczenia.

§ 110
Zasi%ek dzienny z tytu%u czasowej, pe%nej niezdolno'ci do wykonywania pracy lub nauki przys%uguje od 10 dnia po 
wypadku, a je$eli niezdolno'( do pracy (nauki) trwa%a co najmniej 30 dni - od nast&pnego dnia po wypadku, nie d%u$ej 
jednak ni$ przez okres 90 dni - w wysoko'ci 0,15% sumy ubezpieczenia za ka$dy dzie# niezdolno'ci do pracy (nauki). 
 
Forma umowy ubezpieczenia

§ 111
1. Umowa ubezpieczenia mo$e mie( charakter indywidualny lub grupowy.
2. Umowa ubezpieczenia mo$e zosta( zawarta w formie imiennej lub bezimiennej.
3. W umowach grupowych w odniesieniu do wszystkich osób obowi"zuje taki sam zakres ubezpieczenia, rodzaje 

'wiadcze# oraz sumy ubezpieczenia.
4. Forma bezimienna umowy mo$e by( stosowana wy%"cznie w odniesieniu do ubezpiecze# grupowych, w których 

ubezpieczeniem obj&tych zosta%o 100% osób nale$"cych do okre'lonej w umowie grupy.
 
Zakres ubezpieczenia

§ 112
1. Umow& ubezpieczenia mo$na zawrze( w zakresie pe%nym lub ograniczonym.
2. Zakres pe%ny obejmuje odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za nast&pstwa nieszcz&'liwych wypadków doznanych 

przez osoby obj&te ubezpieczeniem podczas wykonywania okre'lonej w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej, 
w drodze do i z pracy oraz w $yciu prywatnym.

3. Zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za nast&pstwa nieszcz&'liwych wypadków 
doznanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem podczas wykonywania pracy zawodowej oraz 
 w drodze do i z pracy lub podczas wykonywania innych okre'lonych w umowie ubezpieczenia czynno'ci.
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Wy'%czenia

§ 113
1. Z ochrony ubezpieczeniowej wy%"czone s" nast&pstwa nieszcz&'liwych wypadków doznanych w wyniku:

1) pope%nienia lub usi%owania pope%nienia przez osoby obj&te ubezpieczeniem przest&pstwa albo samobójstwa;
2) samookaleczenia;
3) choroby psychicznej, zaburze# psychicznych lub schorze# wynikaj"cych z uzale$nienia od 'rodków 

psychoaktywnych lub choroby uk%adu nerwowego, choroby o pod%o$u l&kowym;
4) zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyn" lub innymi 'rodkami odurzaj"cymi, psychotropowymi;
5) prowadzenia przez osoby obj&te ubezpieczeniem pojazdu bez wymaganego uprawnienia, chyba $e nie mia%o 

to wp%ywu na powstanie szkody;
6) wyczynowego uprawiania sportów, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II klasy ryzyka, 

zgodnie z postanowieniami § 100, z zastrze$eniem postanowie# § 103 ust. 1 pkt 2);
7) prac rozbiórkowych, prac przy wykonywaniu tuneli, prac zwi"zanych z dzia%alno'ci" wydobywcz" lub 

materia%ami wybuchowymi;
8) uczestnictwa w wy'cigach pojazdów l"dowych, morskich lub powietrznych;
9) trz&sienia ziemi;
10) wykonywania czynno'ci zawodowych przez:

a) cz%onków za%óg statków morskich i 'ródl"dowych;
b) nurków;
c) cz%onków za%óg statków powietrznych;
d) cz%onków za%óg morskich platform wiertniczych;
e) pracowników agencji ochrony;
f) personel wojskowy.

2. Ponadto ochron" ubezpieczeniow" nie s" obj&te:
1) nieszcz&'liwych wypadków powsta%ych wskutek pozostawania osoby obj&tej ubezpieczeniem w stanie 

nietrze)wo'ci lub pod wp%ywem narkotyków albo innych 'rodków odurzaj"cych, psychotropowych, chyba $e 
nie mia%o to wp%ywu na powstanie szkody;

2) infekcje;
3) uszkodzenia dysków mi&dzykr&gowych i ich nast&pstwa;
4) zatrucia przewodu pokarmowego;
5) zawa%y serca i udary mózgu, z zastrze$eniem postanowie# § 103 ust. 1 pkt 1).

 
Suma ubezpieczenia

§ 114
1. Sum& ubezpieczenia ustala Ubezpieczaj"cy.
2. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla ka$dej osoby obj&tej ubezpieczeniem i stanowi górn" granic& 

odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela.
3. Dla 'wiadcze# dodatkowych ustala si& odr&bne sumy ubezpieczenia odpowiadaj"ce wysoko'ci sumy 

ubezpieczenia dla 'wiadcze# podstawowych.
 
Ustalanie wysoko$ci $wiadczenia

§ 115
1. Ubezpieczyciel wyp%aca 'wiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia,  

w wyniku ustale# dokonanych w post&powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego 
orzeczenia s"du.

2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowi"zany jest do udokumentowania zasadno'ci zg%oszonego roszczenia. 
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§ 116
1. Oceny stopnia trwa%ego uszczerbku na zdrowiu dokonuj" lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela.
2. Ustalenie zwi"zku przyczynowego oraz stopnia trwa%ego uszczerbku na zdrowiu nast&puje na podstawie 

dostarczonych dowodów oraz dokumentacji medycznej.
3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narz"du albo uk%adu, których funkcje by%y ju$ przed wypadkiem 

upo'ledzone wskutek choroby lub trwa%ego uszczerbku na zdrowiu powsta%ego z innego zdarzenia, stopie# 
trwa%ego uszczerbku na zdrowiu okre'la si& jako ró$nic& mi&dzy stopniem trwa%ego uszczerbku na zdrowiu po 
wypadku a stopniem trwa%ego uszczerbku na zdrowiu istniej"cym przed wypadkiem.

§ 117
Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem otrzyma%a 'wiadczenie z tytu%u trwa%ego uszczerbku na zdrowiu, a nast&pnie 
zmar%a wskutek tego samego wypadku, 'wiadczenie z tytu%u 'mierci wyp%aca si& tylko wówczas, gdy jest ono wy$sze 
od ju$ wyp%aconego, przy czym potr"ca si& kwot& uprzednio wyp%acon".

§ 118
Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a po ustaleniu trwa%ego uszczerbku na zdrowiu z przyczyn zwi"zanych  
z wypadkiem, ale nie pobra%a nale$nego 'wiadczenia, wówczas osobie uprawnionej wyp%aca si& tylko 'wiadczenie  
z tytu%u 'mierci osoby obj&tej ubezpieczeniem.

§ 119
1. Zasi%ek dzienny z tytu%u czasowej pe%nej niezdolno'ci do wykonywania pracy lub nauki wyp%acany jest na 

podstawie w%a'ciwego za'wiadczenia lekarskiego.
2. Ubezpieczycielowi przys%uguje prawo do odmowy wyp%aty ca%o'ci lub cz&'ci 'wiadczenia w przypadku stwierdzenia, 

i$ w czasie niezdolno'ci do pracy lub nauki osoba obj&ta ubezpieczeniem wykonywa%a prac& zawodow" lub 
ucz&szcza%a na zaj&cia szkolne.

§ 120 
Podstaw" wyp%aty 'wiadczenia z tytu%u trwa%ej utraty zdolno'ci do wykonywania pracy jest orzeczenie lekarza 
orzecznika ZUS, stwierdzaj"ce trwa%" niezdolno'( do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

§ 121
1. Podstaw" wyp%aty dziennego 'wiadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego.
2. Dzienne 'wiadczenie szpitalne wyp%acane jest po zako#czeniu leczenia szpitalnego; na wniosek osoby obj&tej 

ubezpieczeniem Ubezpieczyciel mo$e podj"( decyzj& o wyp%acie ca%o'ci lub cz&'ci 'wiadczenia w terminie 
wcze'niejszym.

§ 122
1. Koszty leczenia oraz koszty rehabilitacji zwracane s" na podstawie rachunków.
2. Ubezpieczyciel potr"ca franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 20% poniesionych kosztów leczenia oraz kosztów 

rehabilitacji.

§ 123
Ubezpieczyciel zwraca osobie obj&tej ubezpieczeniem tak$e udokumentowane koszty dodatkowych bada# lekarskich 
zleconych przez Ubezpieczyciela dla uzasadnienia roszcze#.
 
Uprawnieni do otrzymania $wiadczenia

§ 124
1. *wiadczenie z tytu%u trwa%ego uszczerbku na zdrowiu wyp%acane jest osobie obj&tej ubezpieczeniem.
2. Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a przed pobraniem 'wiadczenia z tytu%u trwa%ego uszczerbku na zdrowiu, 

a zgon nie by% nast&pstwem wypadku, ustalone przed 'mierci" 'wiadczenie wyp%aca si& osobie uprawnionej.

§ 125
1. Jednorazowe 'wiadczenie z tytu%u trwa%ej utraty zdolno'ci do wykonywania pracy wyp%aca si& osobie obj&tej 

ubezpieczeniem.
2. Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a przed pobraniem 'wiadczenia z tytu%u trwa%ej utraty zdolno'ci do 

wykonywania pracy, nale$ne przed 'mierci" 'wiadczenie wyp%aca si& osobie uprawnionej.
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§ 126
1. Zasi%ek dzienny z tytu%u czasowej pe%nej niezdolno'ci do pracy lub nauki wyp%aca si& osobie obj&tej 

ubezpieczeniem.
2. Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a przed pobraniem nale$nego 'wiadczenia, wyp%aca si& je osobie 

uprawnionej.

§ 127
1. Dzienne 'wiadczenie szpitalne wyp%aca si& osobie obj&tej ubezpieczeniem.
2. Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a przed pobraniem nale$nego 'wiadczenia, wyp%aca si& je osobie 

uprawnionej.

§ 128
1. Koszty nabycia protez oraz specjalnych 'rodków ochronnych i pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego 

inwalidów, koszty leczenia oraz koszty rehabilitacji zwracane s" osobie, która je ponios%a.
2. W przypadku gdy koszty wymienione w ust. 1 powy$ej zosta%y poniesione przez Ubezpieczaj"cego b&d" one 

zwracane pod warunkiem wskazania osoby ubezpieczonej, na któr" te koszty zosta%y poniesione.
3. Je$eli osoba obj&ta ubezpieczeniem zmar%a przed pobraniem nale$nego mu 'wiadczenia, wyp%aca si& je osobie 

uprawnionej.

§ 129
*wiadczenia, o których mowa w §§ 124-128, nie przys%uguj" uprawnionemu, który umy'lnie spowodowa% 'mier( osoby 
obj&tej ubezpieczeniem.

§ 130
1. Je$eli w chwili 'mierci osoby obj&tej ubezpieczeniem nie ma osoby uprawnionej do otrzymania 'wiadczenia, 

'wiadczenie przys%uguje cz%onkom rodziny zmar%ego w nast&puj"cej kolejno'ci:
1) ma%$onkowi - w ca%o'ci,
2) dzieciom - w cz&'ciach równych,
3) rodzicom - w cz&'ciach równych,
4) innym ustawowym spadkobiercom zmar%ego - w cz&'ciach równych.

2. W razie braku uprawnionego z przys%uguj"cego 'wiadczenia Ubezpieczyciel wyp%aca w granicach sumy 
ubezpieczenia w pierwszym rz&dzie rzeczywiste, udowodnione koszty pogrzebu oraz ewentualne koszty transportu 
zw%ok z miejsca wypadku do miejsca pochówku osobie, która te koszty ponios%a, chyba $e koszty te zosta%y pokryte 
z ubezpieczenia spo%ecznego.

Ubezpieczenie Biznes Assistance

 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

§ 131
1. Umowa ubezpieczenia Biznes Assistance mo$e zosta( zawarta wraz z jednym spo'ród okre'lonych poni$ej 

ubezpiecze#:
1) mienia od ognia i innych zdarze# losowych lub 
2) mienia od kradzie$y z w%amaniem i rabunku, lub 
3) sprz&tu elektronicznego, lub 
4) mienia od wszystkich ryzyk, lub
5) odpowiedzialno'ci cywilnej z tytu%u prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania mienia, lub
6) nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków.

2. Umow& ubezpieczenia Biznes Assistance mo$na zawrze( w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.
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3. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów 'wiadcze# Assistance w zakresie:
1) pomoc techniczna w firmie (Assistance Serwisowy),
2) pomoc medyczna w Polsce (Assistance Medyczny),
3) firmowy serwis informacyjno-administracyjny (Assistance Informacyjny).

4. W Assistance Medycznym ochron" ubezpieczeniow" obj&te s" wypadki wyst&puj"ce na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, niezale$nie od miejsca pobytu, natomiast w Assistance Informacyjnym i Assistance Serwisowym 
wy%"cznie wypadki wyst&puj"ce w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.

5. *wiadczenia s" realizowane przez Ubezpieczyciela za po'rednictwem Centrum Alarmowego w nast&puj"cym 
czasie pocz"wszy od zg%oszenia zdarzenia obj&tego zakresem ubezpieczenia:
1) w ramach Assistance Serwisowego oraz Assistance Medycznego: 4 godziny,
2) w ramach Assistance Informacyjnego:

a) w razie zg%oszenia w dniu roboczym: 24 godziny, 
b) w razie zg%oszenia w sobot&, niedziel& lub dzie# 'wi"teczny: nast&pnego dnia roboczego.

6. Je$eli us%uga przys%uguj"ca w ramach ubezpieczenia nie zostanie zrealizowana w czasie okre'lonym w ust. 5 
powy$ej, a pomi&dzy osob" obj&t" ubezpieczeniem i Centrum Alarmowym nie dosz%o do innych uzgodnie#, 
Ubezpieczyciel pokrywa koszty poniesione samodzielnie przez osob& obj&t" ubezpieczeniem w ramach zakresu 
ubezpieczenia i do wysoko'ci sum ubezpieczenia dla danego rodzaju us%ugi, jednak$e nie wy$szych ni$ limity 
wskazane w § 138, wy%"cznie na podstawie dostarczonych przez osob& obj&t" ubezpieczeniem rachunków lub 
faktur.

 
Zakres Ubezpieczenia Assistance Serwisowy

§ 132
1. W razie wyst"pienia szkody w wyniku zdarze# obj&tych zakresem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia  

od ognia i innych zdarze# losowych i/lub od kradzie$y z w%amaniem i rabunku i/lub mienia od wszystkich ryzyk  
i/lub szyb i innych przedmiotów od st%uczenia lub p&kni&cia, Ubezpieczyciel, za po'rednictwem Centrum 
Alarmowego, organizuje us%ugi wskazane w ust. 2-5 poni$ej.

2. W przypadku wyst"pienia szkody wymagaj"cej podj&cia natychmiastowych dzia%a# zmierzaj"cych do 
uniemo$liwienia powi&kszania si& jej rozmiarów lub powstania dalszych szkód w miejscu ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel zapewnia pomoc interwencyjn" specjalisty ('lusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, technika 
urz"dze# grzewczych i klimatyzacyjnych, parkieciarza, glazurnika, murarza, malarza, stolarza) odpowiedniego ze 
wzgl&du na rodzaj powsta%ej szkody, polegaj"c" na zorganizowaniu i pokryciu kosztów dojazdu oraz wykonania 
us%ugi, z wy%"czeniem kosztów cz&'ci zamiennych.

3. W przypadku wyst"pienia szkody wymagaj"cej podj&cia dozoru mienia w celu zapobie$enia powi&kszania si& 
szkody Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia w miejscu ubezpieczenia maksymalnie  
do 72 godzin od momentu zg%oszenia szkody. 

4. Je$eli charakter lub rozmiar szkody w miejscu ubezpieczenia wy%"cza mo$liwo'( prowadzenia w nim dzia%alno'ci 
gospodarczej przez Ubezpieczaj"cego, Ubezpieczyciel przekazuje oferty agencji po'rednictwa nieruchomo'ci 
dotycz"ce wynajmu lokali przystosowane do prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej zgodnie ze specyfikacj" lokalu 
okre'lon" przez Ubezpieczaj"cego. Je$eli agencja wynajmu lokali nie posiada aktualnie ofert lokali spe%niaj"cych 
kryteria Ubezpieczaj"cego, wówczas dostarczenie takiej informacji przez Centrum Alarmowe jest traktowane jako 
przedstawienie oferty agencji.

5. W zale$no'ci od charakteru szkody, Ubezpieczyciel udziela informacji o numerach telefonów s%u$b publicznych oraz 
us%ugodawców dzia%aj"cych w rejonie najbli$szym miejsca ubezpieczenia.

6. Us%ugi o których mowa w ust. 1-5 powy$ej ograniczone s" limitami okre'lonymi w § 138.

§ 133
1. W wariancie rozszerzonym, o którym mowa w § 131 ust. 2, Ubezpieczyciel, za po'rednictwem Centrum 

Alarmowego:
1) w razie wyst"pienia w miejscu ubezpieczenia awarii sprz&tu komputerowego:

a) organizuje i pokrywa koszty pomocy specjalisty informatyka w celu dokonania naprawy w miejscu 
ubezpieczenia;

b) je$eli naprawa w miejscu ubezpieczenia nie jest mo$liwa w ci"gu 1 godziny, Ubezpieczyciel organizuje  
i pokrywa koszty transportu sprz&tu do i z najbli$szego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie 
pokrywa Ubezpieczaj"cy;
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2) organizuje i pokrywa koszty powrotu poci"giem (I klasa) lub autobusem osoby obj&tej ubezpieczeniem do 
miejsca ubezpieczenia, w którym zaistnia%y zdarzenia obj&te zakresem w ramach ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarze# losowych i/lub ubezpieczenia mienia od kradzie$y z w%amaniem i rabunku  
i/lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z podró$y s%u$bowej odbywanej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej a wymagaj"cych jej obecno'ci. Koszty, o których mowa powy$ej przys%uguj" je'li osoba obj&ta 
ubezpieczeniem znajduje si& w odleg%o'ci powy$ej 50 km od miejsca ubezpieczenia. W przypadku gdy 
odleg%o'( jest wi&ksza ni$ 350 km i czas podró$y innym 'rodkiem lokomocji d%u$szy ni$ 6 godzin dopuszcza si& 
powrót samolotem;

3) organizuje i pokrywa koszty:
a) transportu ubezpieczonych 'rodków obrotowych i/lub maszyn, urz"dze# oraz wyposa$enia do miejsca 

wskazanego przez Ubezpieczaj"cego, gdy lokal w którym prowadzona dzia%alno'( nie nadaje si& do dalszej 
eksploatacji, na skutek zaistnienia zdarze# obj&tych zakresem w ramach ubezpieczenia mienia od ognia  
i innych zdarze# losowych i/lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

b) wynajmu pomieszcze# magazynowych na czas przechowywania mienia, o którym mowa w ppkt a) 
powy$ej, poza miejscem ubezpieczenia;

c) transportu powrotnego mienia, o którym mowa w ppkt a) powy$ej, po usuni&ciu przyczyn, dla których 
zaistnia%a konieczno'( jego przeniesienia.

2. Us%ugi, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczone s" limitami okre'lonymi w § 138.
 
Zakres Ubezpieczenia Assistance Medyczny

§ 134
1. W przypadku wyst"pienia nag%ego zachorowania lub nieszcz&'liwego wypadku osób obj&tych ubezpieczeniem  

w miejscu pracy lub w czasie podró$y s%u$bowej Ubezpieczyciel za po'rednictwem Centrum Alarmowego 
organizuje nast&puj"ce us%ugi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 
1) organizuje i pokrywa koszty pierwszej wizyty lekarza pierwszego kontaktu, na które sk%adaj" si& dojazd  

i honorarium lekarza, wy%"cznie w przypadku nag%ego zachorowania; 
2) organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego osób obj&tych ubezpieczeniem z miejsca pobytu do 

szpitala lub innej placówki medycznej zgodnie z zaleceniami lekarza pierwszego kontaktu wys%anego przez 
Centrum Alarmowe;

3) organizuje wizyty u lekarza specjalisty w przypadku zalecenia wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu 
wys%anego przez Centrum Alarmowe w terminie wskazanym przez osob& obj&t" ubezpieczeniem,  
z zastrze$eniem, i$ koszt wizyty pokrywany b&dzie przez osob& obj&t" ubezpieczeniem; 

4) organizuje i pokrywa koszty wizyty piel&gniarki w miejscu wskazanym przez osob& obj&t" ubezpieczeniem 
w celu zapewnienia opieki zgodnej z zaleceniami lekarza pierwszego kontaktu wys%anego przez Centrum 
Alarmowe lub lekarza Centrum Alarmowego - pod warunkiem i$ nieszcz&'liwy wypadek lub nag%e 
zachorowanie nast"pi%o wcze'niej w miejscu pracy i zosta%o zg%oszone do Centrum Alarmowego,  
z zastrze$eniem, i$ 'wiadczenie przys%uguje w terminie do 14 dni od momentu nieszcz&'liwego wypadku lub 
nag%ego zachorowania;

5) organizuje i pokrywa koszty dostarczenia leków lub drobnego sprz&tu medyczno-rehabilitacyjnego (np. kule) 
osobie obj&tej ubezpieczeniem, która wymaga le$enia zgodnie ze wskazaniami lekarza pierwszego kontaktu 
wys%anego przez Centrum Alarmowe okre'lonymi w zwolnieniu lekarskim do miejsca wskazanego przez osob& 
obj&t" ubezpieczeniem, z zastrze$eniem i$ koszt lekarstw lub sprz&tu jest pokrywany przez osob& obj&t" 
ubezpieczeniem - pod warunkiem i$ nieszcz&'liwy wypadek lub nag%e zachorowanie nast"pi%o wcze'niej  
w miejscu pracy;

6) organizuje i pokrywa koszty opieki domowej po hospitalizacji (do 48 godzin), je$eli w nast&pstwie 
nieszcz&'liwego wypadku lub nag%ego zachorowania w miejscu pracy osoba obj&ta ubezpieczeniem jest 
hospitalizowana powy$ej 7 dni - pod warunkiem uzyskania zalecenia lekarza prowadz"cego i lekarza Centrum 
Alarmowego, z zastrze$eniem, i$ 'wiadczenie przys%uguje w terminie do 30 dni od momentu nieszcz&'liwego 
wypadku lub nag%ego zachorowania, jednak$e nie pó)niej ni$ po 14 dniach od zako#czenia hospitalizacji osoby 
obj&tej ubezpieczeniem;

7) organizuje i pokrywa koszty pracy rehabilitanta, je$eli w nast&pstwie nieszcz&'liwego wypadku w miejscu 
pracy lekarz prowadz"cy zaleci stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych w celu przywrócenia pe%nej sprawno'ci 
lub poprawy sprawno'ci osoby obj&tej ubezpieczeniem - pod warunkiem braku mo$liwo'ci ucz&szczania osoby 
obj&tej ubezpieczeniem do pracy d%u$ej ni$ 7 dni potwierdzonej zwolnieniem lekarskim;

8) przekazuje wa$ne informacji rodzinie lub pracodawcy.
2. Ubezpieczyciel, za po'rednictwem Centrum Alarmowego:

1) zapewnia osobie obj&tej ubezpieczeniem mo$liwo'( rozmowy z lekarzem dy$urnym Centrum Alarmowego, 
który w miar& posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniej"cych mo$liwo'ci udzieli ustnej informacji co 
do dalszego post&powania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Alarmowego nie maj" charakteru 
diagnostycznego;
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2) udziela informacji o lokalizacji, numerach telefonów oraz godzinach pracy aptek, przychodni oraz szpitali na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Je$eli w nast&pstwie nieszcz&'liwego wypadku lub nag%ego zachorowania, które mia%o miejsce podczas podró$y 
s%u$bowej powy$ej 50 km od sta%ego miejsca pracy osoby obj&tej ubezpieczeniem, nie mo$e on wykonywa( 
powierzonych na czas podró$y s%u$bowej obowi"zków, Ubezpieczyciel za po'rednictwem Centrum Alarmowego 
zorganizuje i pokryje koszt podró$y pracownika wyznaczonego przez Ubezpieczaj"cego w celu zast&pstwa osoby 
obj&tej ubezpieczeniem. Transport odbywa si& poci"giem (I klasa) lub autobusem i dotyczy wy%"cznie terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Us%ugi, o których mowa w ust. 1-3 powy$ej, ograniczone s" limitami okre'lonymi w § 138.
 
Zakres Ubezpieczenia Assistance Informacyjny

§ 135
1. Ubezpieczyciel, za po'rednictwem Centrum Alarmowego przekazuje Ubezpieczaj"cemu:

1) informacje dotycz"ce kwestii prawnych zwi"zanych z prowadzon" dzia%alno'ci" gospodarcz" przez 
dy$uruj"cych prawników w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, kodeksu spó%ek handlowych, kodeksu 
post&powania administracyjnego, kodeksu cywilnego i prawa ubezpieczeniowego. Porady uzyskane od 
prawnika maj" charakter informacyjny i nie mog" by( traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna;

2) informacje o adresach i godzinach otwarcia kancelarii prawnych;
3) akty prawne (ustawy, rozporz"dzenia, uchwa%y) lub wzorce umów (umowa sprzeda$y, najmu, dzier$awy,  

o prac&, o dzie%o itp.) drog" elektroniczn" (poczta elektroniczna lub faks);
4) w razie potrzeby znalezienia tymczasowego pracownika zast&pczego, oferty biur pracy tymczasowej 

przygotowane na podstawie profilu pracownika okre'lonego przez Ubezpieczaj"cego;
5) inne informacje pracownicze (informacyjny serwis pracowniczy) takie jak:

a) informacje o 'wiadczeniach przedemerytalnych;
b) informacje o prawach i obowi"zkach bezrobotnych; 
c) informacje o rejestracji w urz&dzie pracy;
d) informacje o zasi%kach dla bezrobotnych;
e) dane teleadresowe biur po'rednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
f) dane teleadresowe biur po'rednictwa pracy oferuj"cych prac& poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
g) informacje o dokumentach i procedurach, koniecznych do rozpocz&cia i rejestracji dzia%alno'ci 

gospodarczej.
2. Us%ugi, o których mowa w pkt 1)-5) powy$ej, ograniczone s" limitami okre'lonymi w § 138.
3. Us%ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powy$ej, nie obejmuj" udzielania Ubezpieczonemu telefonicznych porad 

prawnych zwi"zanych z roszczeniami Ubezpieczonego:
1) wobec Ubezpieczyciela, z zastrze$eniem § 165;
2) przeniesionymi na niego w drodze przelewu wierzytelno'ci (cesja);
3) i Ubezpieczaj"cego w ramach tej samej umowy wobec siebie nawzajem.

§ 136
1. W wariancie rozszerzonym, o którym mowa w § 131 ust. 2, Ubezpieczyciel organizuje szkolenia BHP lub badania 

pracowników w zakresie medycyny pracy wymaganych stosownymi przepisami prawa. Koszt szkole# lub bada# 
pokrywa Ubezpieczaj"cy.

2. Us%ugi, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczone s" limitami okre'lonymi w § 138.
 
Wy'%czenia

§ 137
1. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczaj"cego oraz osoby obj&te ubezpieczeniem 

samodzielnie bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet je$eli s" one obj&te 
zakresem ubezpieczenia, a ich wysoko'( mie'ci si& w granicach okre'lonych dla poszczególnych rodzajów us%ug 
sum ubezpieczenia, o których mowa w § 138. 

2. Z odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela wy%"czone s" zdarzenia, które powsta%y w zwi"zku z: 
1) konserwacj" mienia ruchomego lub sta%ych elementów znajduj"cych si& w miejscu ubezpieczenia;
2) szkodami powsta%ymi w wyniku roz%"czenia lub przerwy w funkcjonowaniu urz"dze# wodno-kanalizacyjnych, 

do naprawy których zobowi"zane s" w%a'ciwe s%u$by publiczne lub administrator budynku;
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3) skutkami dzia%ania materia%ów rozszczepialnych;
4) spo$yciem przez osoby obj&te ubezpieczeniem alkoholu, narkotyków lub innych 'rodków odurzaj"cych, 

psychotropowych;
5) samobójstwem lub prób" samobójstwa osoby obj&tej ubezpieczenia;
6) uczestnictwem osoby obj&tej ubezpieczeniem w bójce z wy%"czeniem przypadku obrony koniecznej;
7) awariami w sprz&cie komputerowym obj&tym gwarancj" lub takim, za który na podstawie obowi"zuj"cych 

przepisów prawa odpowiedzialno'( ponosi sprzedawca.
3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela w ramach Assistance Medycznego jest wy%"czona, je$eli konieczno'( 

interwencji medycznej lub hospitalizacji jest zwi"zana z:
1) chorobami chronicznymi osób obj&tych ubezpieczeniem;
2) rekonwalescencj" osób obj&tych ubezpieczeniem lub schorzeniami w trakcie leczenia, które jeszcze nie zosta%y 

wyleczone;
3) nag%ym pogorszeniem stanu zdrowia osób obj&tych ubezpieczeniem lub komplikacjami w przypadku chorób, 

które wymagaj" sta%ego leczenia lub opieki medycznej.
4. Z zakresu odpowiedzialno'ci wy%"czone s": 

1) us%ugi elektryka lub technika urz"dze# grzewczych zwi"zane z uszkodzeniami: $arówek, bezpieczników, 
przed%u$aczy, gniazdek elektrycznych, prze%"czników;

2) us%ugi hydraulika zwi"zane z uszkodzeniami: baterii wodnych, bojlerów, grzejników, podgrzewaczy 
przep%ywowych, filtrów wody, szamba, zatkaniem zlewu, umywalki lub wanny;

3) us%ugi zwi"zane z uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodoci"gowych oraz podziemnych 
linii energetycznych oraz wszelkich tych instalacji, za których napraw& lub konserwacj& odpowiadaj" 
administracja budynku lub w%a'ciwe s%u$by pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego lub 
energetycznego,

4) us%ugi zwi"zane z uszkodzeniami, o których istnieniu Ubezpieczaj"cy wiedzia% przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia.

5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno'ci za:
1) nieudzielenie z powodu zadzia%ania si%y wy$szej 'wiadcze# gwarantowanych w niniejszych Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia;
2) opó)nienia zaistnia%e z przyczyn zewn&trznych niezale$nych od Ubezpieczyciela, mog"cych powodowa( brak 

dyspozycyjno'ci us%ugodawców realizuj"cych dane 'wiadczenie.
 
Suma ubezpieczenia 

§ 138
1. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów us%ug udzielanych z tytu%u ubezpieczenia Biznes Assistance 

okre'la poni$sza tabela. 

SYTUACJA,  
W JAKIEJ PRZYS+UGUJE  
*WIADCZENIE

*WIADCZENIE
LIMITY W POSZCZEGÓLNYCH 

WARIANTACH UBEZPIECZENIA

PODSTAWOWY ROZSZERZONY

Pomoc techniczna w firmie (Assistance Serwisowy) - limity dotycz% Ubezpieczaj%cego

Uszkodzenie mienia w miejscu 
ubezpieczenia wskutek kradzie&y  
z w'amaniem lub zdarzenia 
losowego

Interwencja specjalisty w celu usuni&cia szkody 600 z% (2 razy w roku) 1000 z% (4 razy w roku)

Dozór mienia 500 z% (2 razy w roku) 700 z% (3 razy w roku)

Pomoc w zorganizowaniu lokalu zast&pczego bez limitu

Informacja o sieci us%ugodawców bez limitu 

Powrót Ubezpieczonego do siedziby firmy ! 700 z% (2 razy w roku)

Transport mienia ! 1000 z% (1 raz w roku)

W razie awarii sprz"tu 
komputerowego Pomoc informatyka ! 400 z% (2 razy w roku)

Pomoc medyczna w Polsce (Assisatnce Medyczny) - w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podró&y s'u&bowej - limity dotycz% 
jednej osoby obj"tej ubezpieczeniem
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SYTUACJA,  
W JAKIEJ PRZYS+UGUJE  
*WIADCZENIE

*WIADCZENIE
LIMITY W POSZCZEGÓLNYCH 

WARIANTACH UBEZPIECZENIA

PODSTAWOWY ROZSZERZONY

Uszkodzenie cia'a lub rozstrój 
zdrowia osoby obj"tej 
ubezpieczeniem w wyniku  
nag'ego zachorowania lub 
nieszcz"$liwego wypadku  
(NNW)

Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 400 z% (2 razy w roku) 700 z% (5 razy w roku)

Transport medyczny 750 z% (2 razy w roku) 1000 z% (3 razy w roku)

Organizacja wizyty u lekarza specjalisty  
(koszt wizyty pokrywa osoba obj&ta ubezpieczeniem) bez limitu

Wizyta piel&gniarki 300 z% (2 razy w roku) 500 z% (4 razy w roku)

Dostawa leków 300 z% (2 razy w roku) 300 z% (3 razy w roku)

Opieka domowa po hospitalizacji 300 z% (2 razy w roku) 500 z% (3 razy w roku)

Us%ugi rehabilitacyjne 500 z% 800 z%

Infolinia medyczna bez limitu

Przekazywanie wa$nych informacji bez limitu

Przejazd w celu zast&pstwa w podró$y s%u$bowej 200 z% (1 raz w roku) 500 z% (2 razy w roku)

Teleasystent - firmowy serwis informacyjno-administracyjny (Assistance Informacyjny) - limity dotycz% Ubezpieczaj%cego

Na &yczenie Ubezpieczaj%cego

Telefoniczna informacja prawna 400 z% (4 porady) 700 z% (7 porad)

Przesy%anie drog" elektroniczn" lub faksem aktów 
prawnych oraz wzorców umów cywilnoprawnych 4 razy w roku 10 razy w roku

Pomoc w znalezieniu tymczasowego pracownika 
zast&pczego 2 razy w roku 4 razy w roku

Informacyjny serwis pracowniczy bez limitu

Pomoc w zorganizowaniu szkole# BHP i bada# 
medycyny pracy ! bez limitu

Informacje o adresach i godzinach otwarcia kancelarii 
prawnych bez limitu

2. Po organizacji us%ugi suma ubezpieczenia dla tej us%ugi zmniejsza si& o kwot& stanowi"c" równowarto'( kosztów, 
jakie poniós% Ubezpieczyciel w celu jej wykonania. W przypadku ca%kowitego wyczerpania sumy ubezpieczenia 
umowa ubezpieczenia w cz&'ci dotycz"cej danego rodzaju us%ugi wygasa.

3. Sumy ubezpieczenia stanowi" górn" granic& odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela.

Postanowienia wspólne

 
Wy'%czenia generalne

§ 139
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno'ci, je$eli Ubezpieczaj"cy wyrz"dzi% szkod& umy'lnie; w razie ra$"cego 

niedbalstwa odszkodowanie nie nale$y si&, chyba $e zap%ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno'ciach 
wzgl&dom s%uszno'ci. W ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej nie stosuje si& wy%"czenia ra$"cego 
niedbalstwa przy czym 'wiadomo'( wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwo'ci wykonanej pracy 
albo us%ugi uwa$a si& za równoznaczne z win" umy'ln".

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno'ci za szkod& wyrz"dzon" umy'lnie przez osob&, z któr" Ubezpieczaj"cy 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady okre'lone w paragrafach poprzedzaj"cych 
stosuje si& odpowiednio do Ubezpieczonego.
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4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje równie$ szkód:
1) powsta%ych w zwi"zku z dzia%aniami wojennymi, stanem wojennym lub wyj"tkowym, wojn" domow", 

lokautami i niepokojami spo%ecznymi; 
2) powsta%ych w zwi"zku z terroryzmem, strajkami, zamieszkami i rozruchami, chyba $e zosta%a w%"czona 

klauzula terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów okre'lona w Za%"czniku nr 2 do niniejszych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia;

3) powsta%ych wskutek dzia%ania i oddzia%ywania energii j"drowej lub ska$enia radioaktywnego, promieni 
laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego; 

4) powsta%ych wskutek nieprzestrzegania obowi"zuj"cych przepisów, w szczególno'ci przepisów o ochronie 
przeciwpo$arowej, o budowie i eksploatacji urz"dze# technicznych, o utrzymywaniu dozoru technicznego 
nad tymi urz"dzeniami oraz przepisów prawa budowlanego, a tak$e niestosowanie si& do decyzji i zalece# 
wydanych w tych sprawach przez w%a'ciwe w%adze oraz nieprzestrzegania wszelkich wymogów zawartych  
w umowie ubezpieczenia, w tym zalece# Ubezpieczyciela w zakresie ochrony mienia przed szkod", chyba $e 
nie mia%o to wp%ywu na powstanie lub wysoko'( szkody; 

5) w mieniu skonfiskowanym, zaw%aszczonym, znacjonalizowanym, zaj&tym lub zarekwirowanym prawomocnie 
przez w%adze.

5. Ponadto z ubezpieczenia s" wy%"czone jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialno'(, jak równie$ koszty zapobie$enia, 
usuni&cia lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikaj"ce z: faktycznej lub spodziewanej niemo$no'ci 
odczytania lub nieprawid%owego odczytania danych przez stanowi"cy w%asno'( Ubezpieczaj"cego lub innych 
osób jakikolwiek sprz&t elektroniczny lub oprogramowanie, a w szczególno'ci komputer, system komputerowy 
oraz ich cz&'ci lub urz"dzenia, system telekomunikacyjny lub podobny oraz ich cz&'ci lub urz"dzenia, a tak$e 
uk%ady peryferyjne, procesory, mikroprocesory, uk%ady elektroniczne, uk%ady scalone lub urz"dzenia mechaniczne 
wspomnianego wy$ej sprz&tu. Nieodczytanie lub nieprawid%owe odczytanie zapisu danych odnosi si&  
w szczególno'ci do braku mo$liwo'ci lub niemo$no'ci znalezienia, zapami&tania, gromadzenia, zapisywania, 
zachowania, prawid%owego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych elektronicznych, instrukcji lub 
polecenia, b&d"cych nast&pstwem potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencj" lub  
w sposób wcze'niej zamierzony.

 
Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia

§ 140
1. Umow& ubezpieczenia zawiera si& na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporz"dzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawiera( co najmniej nast&puj"ce dane:

1) nazw& i adres Ubezpieczaj"cego,
2) nazw& i adres Ubezpieczonego,
3) NIP lub REGON,
4) rodzaj prowadzonej dzia%alno'ci gospodarczej,
5) obrót roczny,
6) okres ubezpieczenia,
7) miejsce ubezpieczenia,
8) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
9) wysoko'( sumy ubezpieczenia,
10) sposób ustalenia sumy ubezpieczenia,
11) wysoko'( sumy gwarancyjnej,
12) opis stanu zabezpieczenia mienia,
13) przyczyn&, liczb& i wielko'( szkód w okresie ostatnich 5 lat.

3. W ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) wniosek dodatkowo powinien zawiera(:
1) wskazanie, czy mienie jest nowe, czy u$ywane,
2) okre'lenie rodzaju 'rodka transportu,
3) wskazanie czy transport b&dzie dokonywany transportem obcym, czy transportem w%asnym, 
4) warto'( mienia zg%oszonego do przewozu, dat& rozpocz&cia przewozu, miejsce nadania, prze%adunku, 

sk%adowania i miejsce przeznaczenia, w przypadku jednostkowej umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia 
podczas jednego przewozu),

5) maksymaln" warto'( pojedynczego transportu oraz szacowan" liczb& transportów w roku, w przypadku 
obrotowej umowy ubezpieczenia (transport dokonywany w roku).
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4. W ubezpieczeniu nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków wniosek dodatkowo powinien zawiera(:
1) dane osób obj&tych ubezpieczeniem, w przypadku zawierania umowy w formie imiennej,
2) liczb& osób obj&tych ubezpieczeniem, w przypadku zawierania umowy w formie bezimiennej,
3) klas& ryzyka.

5. Ubezpieczyciel mo$e uzale$ni( zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwi"zanych  
z ocen" ryzyka w zawieranej umowie ubezpieczenia.

6. Je$eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okre'lonych w ust. 2-4 powy$ej albo zosta% sporz"dzony wadliwie 
lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczaj"cy powinien na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go 
uzupe%ni( albo sporz"dzi( nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.

7. Je$eli w odpowiedzi na z%o$on" ofert& Ubezpieczyciel dor&cza Ubezpieczaj"cemu dokument ubezpieczenia 
zawieraj"cy postanowienia, które odbiegaj" na niekorzy'( Ubezpieczaj"cego od tre'ci z%o$onej przez niego 
oferty, Ubezpieczyciel zobowi"zany jest zwróci( Ubezpieczaj"cemu na to uwag& na pi'mie przy dor&czeniu tego 
dokumentu, wyznaczaj"c mu co najmniej 7-dniowy termin do zg%oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego 
obowi"zku zmiany dokonane na niekorzy'( Ubezpieczaj"cego nie s" skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie  
z tre'ci" oferty.

 
Sk'adka ubezpieczeniowa

§ 141
1. Sk%adk& ubezpieczeniow" oblicza si& na podstawie taryfy obowi"zuj"cej w dniu zawarcia umowy po dokonaniu 

oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela. 
2. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarze# losowych sk%adka mo$e ulec:

1) obni$eniu ze wzgl&du na:
a) zastosowane urz"dzenia s%u$"ce do wykrywania i alarmowania o po$arze,
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,

2) podwy$szeniu ze wzgl&du na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
3. W ubezpieczeniu od kradzie$y z w%amaniem i rabunku sk%adka mo$e ulec:

1) obni$eniu ze wzgl&du na:
a) wysoko'( sumy ubezpieczenia,
b) zastosowane zabezpieczenia przeciwkradzie$owe,
c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,

2) podwy$szeniu ze wzgl&du na:
a) ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

4. W ubezpieczeniu od wandalizmu sk%adka mo$e ulec podwy$szeniu ze wzgl&du na rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia.

5. W ubezpieczeniu sprz&tu elektronicznego sk%adka mo$e ulec:
1) obni$eniu ze wzgl&du na podwy$szenie franszyzy redukcyjnej, 
2) podwy$szeniu ze wzgl&du na:

a) rodzaj przedmiotu ubezpieczenia,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

6. W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk sk%adka mo$e ulec: 
1) obni$eniu ze wzgl&du na:

a) zastosowane urz"dzenia s%u$"ce do wykrywania i alarmowania o po$arze,
b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,

2) podwy$szeniu ze wzgl&du na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
7. W ubezpieczeniu odpowiedzialno'ci cywilnej z tytu%u prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania 

mienia sk%adka mo$e ulec:
1) obni$eniu ze wzgl&du na:

a) ni$sz" ni$ wysoko'( sumy gwarancyjnej,
b) wysoko'( obrotu,
c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
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2) podwy$szeniu ze wzgl&du na:
a) wy$sz" ni$ wysoko'( sumy gwarancyjnej,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

8. W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od st%uczenia i p&kni&cia sk%adka mo$e ulec obni$eniu ze wzgl&du na 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

9. W ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) sk%adka mo$e ulec podwy$szeniu ze wzgl&du na 
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

10. W ubezpieczeniu nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków sk%adka mo$e ulec:
1) obni$eniu ze wzgl&du na liczb& osób obj&tych ubezpieczeniem wskazan" w taryfie - w umowie ubezpieczenia 

zawartej w formie grupowej, 
2) podwy$szeniu ze wzgl&du na:

a) wysoko'( sumy ubezpieczenia,
b) zawarcie umowy na rzecz osoby, która uko#czy%a 65 rok $ycia,
c) obj&cie ochron" ubezpieczeniow" nast&pstw zawa%ów serca i udarów mózgu,
d) obj&cie ochron" ubezpieczeniow" nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków, doznanych w zwi"zku  

z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych  
do II klasy ryzyka,

e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
11. W poszczególnych ubezpieczeniach wchodz"cych w sk%ad pakietu dodatkowo sk%adka mo$e ulec:

1) obni$eniu ze wzgl&du na:
a) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u Ubezpieczyciela,
b) krótszy ni$ 12-miesi&czny okres ubezpieczenia,
c) liczba wykupionych ubezpiecze# w ramach jednego pakietu,
d) p%atno'( jednorazow",

2) podwy$szeniu ze wzgl&du na roz%o$enie p%atno'ci sk%adki na raty.
12. Ubezpieczyciel mo$e w przypadkach uzasadnionych rodzajem lub rozmiarem prowadzonej przez Ubezpieczaj"cego 

dzia%alno'ci, rodzajem ubezpieczonego mienia, sum" i 'rodkami jego zabezpieczenia, zg%oszonymi szkodami 
wyznaczy( sk%adk& ubezpieczeniow" uwzgl&dniaj"c powy$sze czynniki.

§ 142
1. Sk%adka jest p%atna jednorazowo w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba $e strony ustali%y odmienny 

tryb p%atno'ci sk%adki.
2. Na wniosek Ubezpieczaj"cego sk%adka mo$e by( roz%o$ona na raty. Terminy p%atno'ci kolejnych rat i ich wysoko'( 

okre'la si& w umowie ubezpieczenia.
3. Obowi"zek zap%aty sk%adki obci"$a Ubezpieczaj"cego. 
 
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialno$ci

§ 143
1. Okres ubezpieczenia oznacza si& w umowie.
2. Za pocz"tek okresu ubezpieczenia uwa$a si& dat& uzgodnion" przez strony umowy.
3. Umow& ubezpieczenia zawiera si& na jeden rok, chyba $e umówiono si& inaczej.
4. W umowie ubezpieczenia ustala si& wspóln" dat& zako#czenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich ubezpiecze# 

zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z zastrze$eniem postanowie#  
§ 144 ust. 6. W razie konieczno'ci wyrównania okresów ubezpieczenia w ramach poszczególnych rodzajów 
ubezpieczenia zawiera si& ubezpieczenia krótkoterminowe.

§ 144
1. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela rozpoczyna si& od dnia i godziny wskazanej w umowie jako pocz"tek okresu 

ubezpieczenia, pod warunkiem, $e sk%adka lub jej pierwsza rata zostanie zap%acona w terminie wskazanym  
w umowie ubezpieczenia, z zastrze$eniem postanowie# ust. 2 i 3 poni$ej.

2. W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( przed zap%aceniem sk%adki lub jej pierwszej 
raty, a sk%adka nie zostanie zap%acona w terminie, Ubezpieczyciel mo$e wypowiedzie( umow& ze skutkiem 
natychmiastowym i $"da( zap%aty sk%adki za okres, przez który udziela% ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku 
braku wypowiedzenia umowa wygasa z ko#cem okresu, na który przypada%a niezap%acona sk%adka.
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3. Niezap%acenie kolejnej raty sk%adki w podanej przez Ubezpieczyciela wysoko'ci i terminie powoduje ustanie 
odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela, tylko wtedy gdy po up%ywie terminu na zap%at& raty sk%adki Ubezpieczyciel 
wezwie Ubezpieczaj"cego do zap%aty, z zagro$eniem, $e brak zap%aty w terminie 7 dni od dor&czenia wezwania 
spowoduje ustanie odpowiedzialno'ci.

4. Je$eli zap%ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzie# zap%aty uwa$a 
si& dzie# zlecenia zap%aty w banku lub w urz&dzie pocztowym na w%a'ciwy rachunek Ubezpieczyciela - pod 
warunkiem $e na rachunku Ubezpieczaj"cego by%y zgromadzone wystarczaj"ce 'rodki, w odmiennym przypadku  
za dzie# zap%aty uwa$a si& dzie# uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiedni" kwot".

5. Za zap%at& sk%adki lub kolejnej raty sk%adki nie uwa$a si& zap%aty kwoty ni$szej ni$ wynikaj"cej z umowy 
ubezpieczenia.

6. Ochrona ubezpieczeniowa ko#czy si& z up%ywem okresu ubezpieczenia, chyba $e stosunek ubezpieczeniowy wygas% 
przed tym terminem. 

 
Prawa i obowi%zki stron umowy

§ 145
1. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest poda( do wiadomo'ci Ubezpieczyciela wszystkie znane mu okoliczno'ci, o które 

Ubezpieczyciel pyta% w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Je$eli 
Ubezpieczaj"cy zawiera umow& przez przedstawiciela, obowi"zek ten ci"$y równie$ na przedstawicielu i obejmuje 
ponadto okoliczno'ci znane przedstawicielowi.

2. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczaj"cego na 
poszczególne pytania, pomini&te okoliczno'ci uwa$a si& za nieistotne. 

3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest niezw%ocznie zg%asza( Ubezpieczycielowi 
wszelkie zmiany okoliczno'ci, które mog" mie( wp%yw na zwi&kszenie prawdopodobie#stwa wypadku, o których 
mowa w ust. 1 powy$ej.

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowi"zki okre'lone w ust&pach poprzedzaj"cych 
spoczywaj" zarówno na Ubezpieczaj"cym, jak i Ubezpieczonym, chyba $e Ubezpieczony nie wiedzia% o zawarciu 
umowy na jego rachunek.

5. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest informowa( Ubezpieczyciela o zmianie adresu, miejsca ubezpieczenia, miejsca 
zamieszkania lub siedziby.

§ 146
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno'ci za skutki okoliczno'ci, które z naruszeniem § 145 ust. 1-4 nie zosta%y 
podane do jego wiadomo'ci. Je$eli do naruszenia § 145 ust. 1-4 dosz%o z winy umy'lnej, w razie w"tpliwo'ci 
przyjmuje si&, $e wypadek przewidziany umow" i jego nast&pstwa s" skutkiem okoliczno'ci, o których mowa w zdaniu 
poprzedzaj"cym.

§ 147
1. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest do usuni&cia szczególnych zagro$e# mienia lub takich, których usuni&cia 

domaga% si& Ubezpieczyciel w pismach wystosowanych do Ubezpieczaj"cego. 
2. Je$eli Ubezpieczaj"cy nie wykona% powy$szego obowi"zku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, 

Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialno'ci za szkody powsta%e po wyznaczonym terminie wskutek 
nieusuni&cia zagro$enia, je$eli niewykonanie obowi"zku mia%o wp%yw na powstanie lub rozmiar szkody.

§ 148
1. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest do zapewnienia nale$ytego zabezpieczenia mienia, w tym do przestrzegania 

obowi"zuj"cych przepisów dotycz"cych ochrony, przechowywania i eksploatacji mienia oraz maj"cych na celu 
zapobieganie powstaniu szkody. 

2. Mienie uwa$a si& za nale$ycie zabezpieczone, je$eli spe%nione zosta%y nast&puj"ce warunki:
1) Ubezpieczaj"cy stosuje si& do obowi"zuj"cych przepisów o ochronie przeciwpo$arowej, o budowie  

i eksploatacji urz"dze# technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego, zalece# i wymaga# 
producentów lub dostawców nad tymi urz"dzeniami oraz do innych przepisów maj"cych na celu zapobieganie 
powstaniu szkody, a tak$e do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia;

2) Ubezpieczaj"cy przestrzega wymogów zabezpieczenia mienia okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, utrzymuje ubezpieczone budynki, budowle i lokale wraz z ich 
zabezpieczeniami w nale$ytym stanie technicznym oraz stosuje powszechnie przyj&te 'rodki ostro$no'ci,  
a tak$e obowi"zuj"ce przepisy dotycz"ce ochrony osób i mienia. 
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3. W przypadku ubezpieczenia u$ywanych pojazdów mechanicznych podlegaj"cych rejestracji Ubezpieczaj"cy 
zobowi"zuje si& do prowadzenia pe%nej dokumentacji pojazdów stanowi"cych jego 'rodki obrotowe lub mienie 
powierzone osób trzecich w celu wykonania us%ugi lub sprzeda$y oraz dodatkowo wykonywania ka$dorazowo 
dokumentacji fotograficznej w postaci minimum dwóch zdj&( (po przek"tnej) pojazdu.

4. Do obowi"zków Ubezpieczaj"cego nale$y w szczególno'ci dbanie o konserwacj& przewodów i urz"dze# 
doprowadzaj"cych i odprowadzaj"cych wod&, par& wodn" lub ciecze oraz zastosowanie w terminie odpowiednich 
'rodków ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem w%a'ciwych przewodów i urz"dze#.

5. W ubezpieczeniu warto'ci pieni&$nych obowi"zkiem Ubezpieczaj"cego jest tak$e przestrzeganie zasad 
dotycz"cych ich zabezpieczenia, okre'lonych w Rozporz"dzeniu Ministra Spraw Wewn&trznych i Administracji 
z dnia 7 wrze'nia 2010 roku w sprawie szczegó%owych zasad i wymaga#, jakim powinna odpowiada( ochrona 
warto'ci pieni&$nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi&biorców i inne jednostki organizacyjne 
(Dz.U. 2010 nr 166, poz. 1128 z pó)niejszymi zmianami). 

6. W ubezpieczeniu sprz&tu elektronicznego Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest przestrzega( obowi"zuj"cych 
przepisów maj"cych na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególno'ci przepisów o budowie i eksploatacji 
sprz&tu danego rodzaju oraz instrukcji obs%ugi poszczególnych urz"dze#.

7. Je$eli Ubezpieczaj"cy nie dope%ni% obowi"zków okre'lonych w ust. 1-6 powy$ej, z winy umy'lnej lub ra$"cego 
niedbalstwa, a ich niedope%nienie mia%o wp%yw na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo$e odmówi( 
wyp%aty odszkodowania odpowiednio w ca%o'ci lub w cz&'ci, przy czym w przypadku szkody w warto'ciach 
pieni&$nych przechowywanych lub transportowanych niezgodnie z wymogami okre'lonymi w ust. 2 i 5 powy$ej 
odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu okre'lonego w § 9 Za%"cznika nr 1 do niniejszych 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

8. Zasady okre'lone w ust. 1-7 powy$ej nie maj" zastosowania w przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialno'ci 
Cywilnej z tytu%u prowadzenia dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania mienia. 

§ 149
1. W ubezpieczeniu grupowym nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków Ubezpieczaj"cemu, w czasie trwania okresu 

ubezpieczenia, przys%uguje prawo do obj&cia ochron" ubezpieczeniow" dodatkowych osób nale$"cych do grupy 
okre'lonej w umowie, pod warunkiem wype%nienia stosownego wniosku oraz uiszczenia dodatkowej sk%adki,  
z zastrze$eniem postanowie# ust. 2 poni$ej.

2. Przy ubezpieczeniu grupowym nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków zawartym w formie bezimiennej,  
w razie zwi&kszenia lub zmniejszenia si& liczby osób nale$"cych do grupy okre'lonej w umowie, maksymalnie 
o 5% (jednak$e nie wi&cej ni$ o 10 osób w stosunku do liczby osób Ubezpieczonych podanej na wniosku 
ubezpieczeniowym, za obj&cie ochron" ubezpieczeniow" dodatkowych osób Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowej 
sk%adki, jak równie$ nie dokonuje zwrotu jej niewykorzystanej cz&'ci.

3. W razie stwierdzenia, i$ liczba osób nale$"cych do grupy okre'lonej w umowie przekracza górny limit, okre'lony 
w ust. 2 powy$ej i nie zosta%a za nie uiszczona dodatkowa sk%adka, za wszystkie dodatkowe osoby nieuj&te we 
wniosku ubezpieczeniowym Ubezpieczycielowi przys%uguje prawo do sk%adki za okres udzielanej ochrony. 

4. Osoba obj&ta ubezpieczeniem zobowi"zana jest dostarczy( Ubezpieczycielowi niezw%ocznie od daty zako#czenia 
leczenia dokumenty, niezb&dne do rozpatrzenia wniosku o wyp%at& 'wiadczenia, w tym w szczególno'ci:
1) diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzaj"ce przyczyny wypadku i zakres udzielonej pomocy medycznej;
2) rachunki za op%acon" pomoc medyczn" lub dotycz"ce innych kosztów obj&tych zakresem ubezpieczenia.

5. Osoba obj&ta ubezpieczeniem ma obowi"zek udost&pni( inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezb&dne 
do rozpatrzenia wniosku o wyp%at& 'wiadczenia.

6. ERGO Hestia zasi&ga opinii konsultantów medycznych w celu ustalenia stopnia trwa%ego uszczerbku na zdrowiu.

§ 150
1. W razie zaj'cia wypadku obj&tego zakresem ubezpieczenia, Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest u$y( wszelkich 

dost&pnych 'rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie$enia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów. 

2. Je$eli Ubezpieczaj"cy umy'lnie lub wskutek ra$"cego niedbalstwa nie zastosowa% 'rodków okre'lonych w ust. 1 
powy$ej, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno'ci za szkody powsta%e z tego tytu%u. 

3. Ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zwraca koszty wynik%e z zastosowania 'rodków, o których mowa  
w ust. 1 powy$ej, je$eli 'rodki te by%y celowe, chocia$by okaza%y si& bezskuteczne.

4. Ponadto do obowi"zków Ubezpieczaj"cego nale$y:
1) zawiadomi( Ubezpieczyciela o wypadku niezw%ocznie od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim 

wiadomo'ci (w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowi"zek obci"$a równie$ Ubezpieczonego, chyba 
$e nie wie on o zawarciu umowy na jego rachunek); 

2) niezw%ocznie powiadomi( jednostk& policji o ka$dej szkodzie, która mog%a powsta( w wyniku przest&pstwa lub 
wskutek wypadku 'rodka transportu; 
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3) pozostawi( bez zmian miejsce wypadku do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba $e zmiana 
jest niezb&dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta%ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel 
nie mo$e powo%ywa( si& na to postanowienie, je$eli nie rozpocz"% likwidacji szkody w ci"gu 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku;

4) stosowa( si& do zalece# Ubezpieczyciela, udziela( mu informacji i niezb&dnych pe%nomocnictw w zakresie 
niezb&dnym do prawid%owej likwidacji szkody;

5) umo$liwi( Ubezpieczycielowi dokonanie czynno'ci niezb&dnych do ustalenia okoliczno'ci powstania szkody, 
zasadno'ci i wysoko'ci roszczenia oraz udzieli( w tym celu pomocy i wyja'nie#;

6) udost&pni( pe%n" dokumentacj& ksi&gow" ubezpieczonego mienia, a w przypadku ubezpieczenia sprz&tu 
elektronicznego - dokumenty zwi"zane z jego zakupem i eksploatacj";

7) wype%ni( wszelkie wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezb&dne do rozpatrzenia wniosku o wyp%at& 
odszkodowania. 

5. W ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) w razie wyst"pienia wypadku Ubezpieczaj"cy 
zobowi"zany jest:
1) w przypadku szkody jawnej w momencie dostarczenia mienia, we w%asnym imieniu pisemnie zg%osi( 

przewo)nikowi szkod& przed przyj&ciem mienia i sporz"dzi( z przewo)nikiem protokó% wspólny stwierdzaj"cy 
okoliczno'ci przyczyny powstania szkody, jej charakter oraz rozmiar;

2) w przypadku szkody, niedaj"cej si& z zewn"trz zauwa$y( w momencie dostarczenia (odbioru), we w%asnym 
imieniu pisemnie zg%osi( szkod& przewo)nikowi i wezwa( go do sporz"dzenia protoko%u wspólnego 
bezzw%ocznie po stwierdzeniu szkody, nie pó)niej jednak ni$ w ci"gu 7 dni od chwili wydania rzeczy przez 
przewo)nika;

3) w przypadku przewozu dokonywanego transportem w%asnym - sporz"dzi( protokó% wspólny nadawcy, odbiorcy 
oraz kierowcy lub komisyjny protokó% wewn&trzny nadawcy lub odbiorcy - zale$nie od konkretnego stanu 
faktycznego - równie$ z udzia%em kierowcy.

6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafów poprzedzaj"cych stosuje si& 
równie$ do Ubezpieczonego.

7. W ubezpieczeniu nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków:
1) w razie wyst"pienia nieszcz&'liwego wypadku osoba obj&ta ubezpieczeniem zobowi"zana jest:

a) podda( si& leczeniu i stosowa( si& do zalece# maj"cych na celu z%agodzenie skutków wypadku;
b) zwolni( lekarzy, u których leczy% si& przed zaistnieniem wypadku obj&tego ochron" ubezpieczeniow",  

z obowi"zku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazi( zgod& na udost&pnienie dokumentacji  
z leczenia;

c) zwolni( publiczne i niepubliczne zak%ady opieki zdrowotnej oraz Zak%ad Ubezpiecze# Spo%ecznych  
z obowi"zku zachowania tajemnicy oraz wyrazi( zgod& na udost&pnienie dokumentacji medycznej;

d) podda( si& badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej;
e) umo$liwi( Ubezpieczycielowi dokonanie czynno'ci niezb&dnych do ustalenia okoliczno'ci powstania 

wypadku, zasadno'ci i wysoko'ci roszczenia oraz udzieli( w tym celu pomocy i wyja'nie#;
2) w razie 'mierci osoby obj&tej ubezpieczeniem uprawniony zobowi"zany jest dostarczy( do Ubezpieczyciela 

dokumenty niezb&dne do ustalenia zasadno'ci roszczenia, przez które rozumie si& wyci"g z aktu zgonu (do 
wgl"du) oraz dokumenty stwierdzaj"ce pokrewie#stwo lub powinowactwo uprawnionego z osob" obj&t" 
ubezpieczeniem (do wgl"du).

8. W razie naruszenia z winy umy'lnej lub ra$"cego niedbalstwa obowi"zku niezw%ocznego zawiadomienia,  
o którym mowa w ust. 4 pkt 1), ERGO Hestia mo$e odpowiednio zmniejszy( odszkodowanie lub 'wiadczenie, je$eli 
naruszenie przyczyni%o si& do zwi&kszenia szkody lub uniemo$liwi%o ERGO Hestii ustalenie okoliczno'ci i skutków 
zdarzenia.

9. Je$eli Ubezpieczony, z winy umy'lnej lub ra$"cego niedbalstwa, nie dope%ni obowi"zków wymienionych  
w ust. 4 pkt 2)-7), ust. 5 oraz ust.7, ERGO Hestia odmówi wyp%aty odszkodowania w ca%o'ci lub cz&'ci za szkod& 
powsta%" z tego powodu - o ile niedope%nienie tych obowi"zków mia%o wp%yw na powstanie lub rozmiar szkody, 
ustalenie przyczyny zdarzenia lub jego okoliczno'ci oraz wysoko'ci odszkodowania i pozostaje w jakimkolwiek 
zwi"zku przyczynowym z powsta%" szkod".

§ 151
1. W razie zg%oszenia roszczenia osoby trzeciej o naprawienie szkody Ubezpieczaj"cy ma obowi"zek zaniechania 

dzia%a# zmierzaj"cych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszcze# b"d) zawarcia z nim ugody, do 
czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczaj"cego roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej 
zgody nie ma wp%ywu na odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela.
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§ 152
W razie ujawnienia okoliczno'ci, która poci"ga za sob" istotn" zmian& prawdopodobie#stwa wypadku, ka$da ze stron 
mo$e $"da( odpowiedniej zmiany wysoko'ci sk%adki, poczynaj"c od chwili, w której zasz%a ta okoliczno'(, nie wcze'niej 
jednak ni$ od pocz"tku bie$"cego okresu ubezpieczenia. W razie zg%oszenia takiego $"dania druga strona mo$e  
w terminie 14 dni wypowiedzie( umow& ze skutkiem natychmiastowym. Powy$sze nie dotyczy ubezpieczenia 
nast&pstw nieszcz&'liwych wypadków.

§ 153
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl&dnia si&:
1) warto'ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pami"tkowej;
2) podatku od towarów i us%ug podlegaj"cego odliczeniu zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami, chyba $e suma 

ubezpieczenia zosta%a ustalona w wysoko'ci obejmuj"cej podatek od towarów i us%ug.
 
Wyp'ata odszkodowania lub $wiadczenia

§ 154
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowi"zany jest do udokumentowania zasadno'ci zg%oszonego roszczenia.
2. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest dostarczy( Ubezpieczycielowi dokumenty niezb&dne do rozpatrzenia wniosku  

o wyp%at& odszkodowania lub 'wiadczenia oraz przedstawi( wyliczenie rozmiaru szkody.
3. Wysoko'( kosztów naprawy powinna by( udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj" 

poszkodowanego, który szkod& usun"% w%asnymi si%ami.
4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed%o$onych przez Ubezpieczaj"cego rachunków, kosztorysów, 

kalkulacji i innych dokumentów zwi"zanych z ustaleniem rozmiaru szkody.

§ 155
1. Je$eli przeciwko Ubezpieczaj"cemu wszcz&te zosta%o post&powanie karne lub cywilne o wyp%at& odszkodowania, 

Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest niezw%ocznie, nie pó)niej ni$ w ci"gu 3 dni od uzyskania dokumentu 
stwierdzaj"cego wszcz&cie post&powania (pisma, pozwu, postanowienia lub innego dokumentu) dor&czy( ten 
dokument Ubezpieczycielowi. Ponadto Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest podj"( wspó%prac& umo$liwiaj"c" 
wyst"pienie przez Ubezpieczyciela z interwencj" uboczn" w celu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem, 
zawarcia ugody lub uznania roszczenia. Ubezpieczyciel podejmie decyzj& o przyst"pieniu do post&powania 
s"dowego w granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, o ile uzna za celowe przyst"pienie do sporu  
w charakterze interwenienta ubocznego.

2. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest dor&cza( Ubezpieczycielowi orzeczenia s"du w sprawach okre'lonych w ust. 1 
powy$ej w terminie umo$liwiaj"cym mu wniesienia 'rodka odwo%awczego.

3. W przypadku naruszenia przez Ubezpieczaj"cego obowi"zków okre'lonych w ust. 1 lub 2 powy$ej Ubezpieczyciel 
mo$e podnie'( przeciwko Ubezpieczaj"cemu zarzuty wynikaj"ce z art. 82 Kodeksu post&powania cywilnego  
i w tym zakresie odmówi( Ubezpieczaj"cemu wyp%aty odszkodowania.

4. Je$eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz&te zosta%o post&powanie karne lub poszkodowany wyst"pi z roszczeniem 
o odszkodowanie na drog& s"dow", a Ubezpieczaj"cy nie dope%ni% obowi"zków wynikaj"cych z ust. 1 lub 2 
niniejszego paragrafu lub § 150 ust. 4 pkt 1), 4), 5), Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów, o których mowa  
w § 80 ust. 2 pkt 2), oraz odsetek i kosztów procesu zas"dzonych w post&powaniu s"dowym od Ubezpieczaj"cego.

§ 156
1. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia na w%asny koszt niezale$nego eksperta w celu okre'lenia przyczyny, 

rozmiaru szkody i nale$nego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczaj"cemu instrukcji i wskazówek 
dotycz"cych post&powania zmierzaj"cego do z%agodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów 
szkody. 

2. Ubezpieczaj"cy jest zobowi"zany dostarczy( Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi 
wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uwa$a za niezb&dne do rozpatrzenia wniosku  
o wyp%at& odszkodowania.

§ 157
1. Ubezpieczyciel wyp%aca odszkodowanie lub 'wiadczenia na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego  

z umowy ubezpieczenia w wyniku ustale# dokonanych w post&powaniu dotycz"cym ustalenia stanu faktycznego, 
zasadno'ci roszcze# i wysoko'ci odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia s"du  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
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2. Je$eli w terminie okre'lonym w ust. 1 powy$ej wyja'nienie wszystkich okoliczno'ci koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela albo wysoko'ci odszkodowania lub 'wiadczenia okaza%o si& niemo$liwe, 
odszkodowanie lub 'wiadczenie powinno by( wyp%acone w ci"gu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu 
nale$ytej staranno'ci, wyja'nienia tych okoliczno'ci by%o mo$liwe, jednak$e bezsporn" cz&'( odszkodowania lub 
'wiadczenia Ubezpieczyciel wyp%aca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. O ile nie umówiono si& inaczej, suma pieni&$na wyp%acona przez Ubezpieczyciela nie mo$e by( wy$sza od 
poniesionej szkody.

4. Je$eli ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie ubezpieczony jest od tego samego ryzyka u dwóch 
lub wi&cej Ubezpieczycieli na sumy, które %"cznie przewy$szaj" jego warto'( ubezpieczeniow", Ubezpieczaj"cy nie 
mo$e $"da( 'wiadczenia przekraczaj"cego warto'( szkody. Mi&dzy Ubezpieczycielami ka$dy z nich odpowiada  
w takim stosunku, w jakim przyj&ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do %"cznych sum wynikaj"cych  
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 

5. Je$eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 4 powy$ej, uzgodniono, $e suma wyp%acona 
przez Ubezpieczyciela z tytu%u ubezpieczenia mo$e by( wy$sza od poniesionej szkody, zap%aty 'wiadczenia w cz&'ci 
przenosz"cej wysoko'( szkody Ubezpieczaj"cy mo$e $"da( tylko od tego Ubezpieczyciela. W takim przypadku dla 
okre'lenia odpowiedzialno'ci mi&dzy Ubezpieczycielami nale$y przyj"(, $e w ubezpieczeniu, o którym mowa  
w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest warto'ci ubezpieczeniowej.

§ 158
Je$eli uprawniony do wyst"pienia z roszczeniem nie zgadza si& z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy 
zaspokojenia roszczenia albo co do wysoko'ci odszkodowania lub 'wiadczenia, mo$e w ci"gu 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o stanowisku Ubezpieczyciela w tej sprawie zg%osi( na pi'mie wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy przez Zarz"d Ubezpieczyciela.

§ 159
Je$eli po wyp%acie odszkodowania Ubezpieczaj"cy odzyska% utracone przedmioty, zobowi"zany jest niezw%ocznie 
zwróci( odszkodowanie wyp%acone za te przedmioty albo zrzec si& praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela.
 
Regres ubezpieczeniowy

§ 160
1. Z dniem wyp%aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys%uguj"ce Ubezpieczaj"cemu roszczenie do 

osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod&, do wysoko'ci wyp%aconego odszkodowania.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, je'li sprawc" szkody jest osoba, 

z któr" Ubezpieczaj"cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za któr" ponosi odpowiedzialno'(, 
chyba $e osoba ta wyrz"dzi%a szkod& umy'lnie.

3. Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest dostarczy( Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokona( 
czynno'ci niezb&dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela.

4. W razie niewykonania obowi"zków okre'lonych w ust. 3 powy$ej, a tak$e w razie zrzeczenia si& przez 
Ubezpieczaj"cego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys%uguj"cych mu do osób trzecich odpowiedzialnych za 
szkod&, Ubezpieczyciel mo$e odmówi( wyp%aty odszkodowania odpowiednio w ca%o'ci lub w cz&'ci, a w przypadku 
gdy odszkodowanie zosta%o ju$ wyp%acone - podlega zwrotowi w ca%o'ci lub cz&'ci, w zale$no'ci od tego, w jakim 
zakresie niewykonanie obowi"zków okre'lonych w ust. 3 powy$ej uniemo$liwi%o Ubezpieczycielowi skuteczne 
dochodzenie roszcze# regresowych.

5. Zasady wynikaj"ce z ust&pów poprzedzaj"cych stosuje si& odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy 
rachunek.

 
Wyga$ni"cie stosunku ubezpieczeniowego

§ 161
1. Je$eli umow& ubezpieczenia zawarto na okres przekraczaj"cy 6 miesi&cy, Ubezpieczaj"cy ma prawo odst"pienia od 

umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj"cy jest przedsi&biorc" w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. Je$eli najpó)niej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformowa% Ubezpieczaj"cego b&d"cego 
konsumentem o prawie odst"pienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczaj"cy b&d"cy 
konsumentem dowiedzia% si& o tym prawie. Odst"pienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj"cego 
z obowi"zku zap%acenia sk%adki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela% Ochrony 
Ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczaj"cy, b&d"cy konsumentem, który zawar% na odleg%o'( umow& ubezpieczenia, mo$e odst"pi( od niej  
w ci"gu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których 
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin pó)niejszy. 
Termin uwa$a si& za zachowany, je$eli przed jego up%ywem wys%ano o'wiadczenie.
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3. Odst"pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj"cego z obowi"zku zap%aty sk%adki za okres, w którym ERGO Hestia 
udziela%a ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczaj"cy mo$e z%o$y( o'wiadczenia o odst"pieniu:
1) poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl,lub
2) za po'rednictwem przedstawiciela ERGO Hestii, lub
3) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze# ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

 
Postanowienia ko)cowe

§ 162
1. Wszystkie zawiadomienia i o'wiadczenia stron umowy powinny by( sk%adane na pi'mie za pokwitowaniem lub 

przes%ane listem poleconym, z zastrze$eniem § 164.
2. Strony maj" obowi"zek wzajemnego informowania o zmianie adresu siedziby.
3. W umowie ubezpieczenia strony mog" postanowi(, $e zawiadomienia i o'wiadczenia sk%adane przez strony 

umowy b&d" dostarczane drugiej stronie za pomoc" listu elektronicznego (mail), wiadomo'ci tekstowej SMS, faksu 
lub telefonu, odpowiednio na: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii Ubezpieczyciela 
lub numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczaj"cego.

§ 163
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia maj" zastosowanie przepisy 

ustawy o dzia%alno'ci ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego i inne obowi"zuj"ce przepisy prawa polskiego.
2. W razie w"tpliwo'ci co do tre'ci terminów finansowych u$ytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 

za miarodajne uwa$a si& definicje zawarte w wydanych przez Ministra Finansów regulacjach dotycz"cych 
prowadzenia rachunkowo'ci, obowi"zuj"cych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 164
1. Ubezpieczaj"cy, ubezpieczony, uposa$ony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, osoba dochodz"ca roszcze# 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi"zkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a tak$e poszukuj"cy ochrony 
ubezpieczeniowej lub zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej (klient) mog" wnie'( reklamacje dotycz"ce us%ug 
'wiadczonych przez ERGO Hesti& lub agenta ubezpieczeniowego.

2. Zasady wnoszenia reklamacji na us%ugi 'wiadczone przez ERGO Hesti& oraz agenta wy%"cznego ERGO Hestii, to jest 
dzia%aj"cego wy%"cznie w imieniu lub na rzecz jednego ubezpieczyciela.
1) Reklamacj& mo$na z%o$y( w nast&puj"cy sposób:

a) poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl;
b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 5 555;
c) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze# ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1,  

81-731 Sopot;
d) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze# ERGO Hestia SA.

2) Reklamacje rozpatrywane s" przez jednostk& organizacyjn" powo%an" w tym celu przez Zarz"d ERGO Hestii.
3) Odpowied) na reklamacj& zostanie wys%ana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na pi'mie lub za pomoc" 

innego trwa%ego no'nika informacji albo poczt" elektroniczn" - na wniosek osoby zg%aszaj"cej reklamacj&.
4) W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemo$liwiaj"cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 

odpowiedzi w terminie okre'lonym powy$ej, odpowied) zostanie wys%ana w terminie 60 dni od dnia jej 
otrzymania. O konieczno'ci przed%u$enia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamacj& klient zostanie 
poinformowany w 30-dniowym terminie.

5) W niestandardowych sprawach klient mo$e zwróci( si& do Rzecznika klienta ERGO Hestii poprzez formularz  
na stronie: www.ergohestia.pl.

6) Klient mo$e wyst"pi( z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
3. Zasady wnoszenia reklamacji na us%ugi 'wiadczone przez tzw. multiagenta, to jest agenta, który dzia%a  

w imieniu lub na rzecz ERGO Hestii oraz innych ubezpieczycieli - w zakresie niezwi"zanym z udzielan" ochron" 
ubezpieczeniow".
Reklamacje w zakresie niezwi"zanym z udzielan" ochron" ubezpieczeniow" nale$y sk%ada( bezpo'rednio 
agentowi, który 'wiadczy% us%ugi w zakresie dystrybucji ubezpiecze#. Reklamacje rozpatrywane s" bezpo'rednio 
przez tego agenta. W przypadku wp%ywu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przeka$e reklamacj& 
niezw%ocznie agentowi, informuj"c o tym jednocze'nie klienta wyst&puj"cego z reklamacj".
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§ 165
1. Umowy ubezpieczenia zawierane s" na podstawie prawa polskiego.
2. Spory wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia s" rozpatrywane wed%ug prawa polskiego.
3. Obie strony umowy ubezpieczenia mog" wytoczy( powództwo o roszczenie wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia 

wed%ug przepisów o w%a'ciwo'ci ogólnej albo przed s"d w%a'ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, 
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

4. Obie strony umowy ubezpieczenia mog" wytoczy( powództwo równie$ wed%ug przepisów o w%a'ciwo'ci 
ogólnej albo przed s"dem w%a'ciwym dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

5. Obie strony umowy ubezpieczenia mog" podda( spory pod rozstrzygni&cie s"du polubownego.
6. Spory wynikaj"ce z umowy ubezpieczenia pomi&dzy Klientem, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym  

z umowy ubezpieczenia, b&d"cym osob" fizyczn", a ERGO Hesti" mog" by( rozpoznane w drodze pozas"dowego 
post&powania przed Rzecznikiem!Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl, który jest 
podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozas"dowych post&powa# w 'wietle przepisów ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§ 166
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodz" w $ycie z dniem 24 wrze'nia 2018 roku i maj" zastosowanie do 
umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie. 

Piotr Maria *liwicki 

Prezes Zarz"du 

Adam Roman

Cz%onek Zarz"du
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Konstrukcja $cian, sufitów, pod'óg i dachów

§ 1
*ciany, sufity, pod%ogi i dachy lokalu, w którym znajduje si& ubezpieczone mienie, powinny by( wykonane z materia%ów 
i wed%ug technologii w%a'ciwej dla danego typu obiektu. Lokale wykonane w ca%o'ci lub w cz&'ci z siatki drucianej lub 
z innych konstrukcji a$urowych, a tak$e z brezentu i pow%ok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele 
foliowe, namioty) nie s" uwa$ane za nale$ycie zabezpieczone, z zastrze$eniem § 7.
 
Zabezpieczenie okien i innych zewn"trznych otworów

§ 2
Wszystkie okna i inne zewn&trzne otwory w lokalu, w którym znajduje si& ubezpieczone mienie, powinny by(  
w nale$ytym stanie technicznym, w%a'ciwie osadzone i zamkni&te.

§ 3
1. Okna i inne zewn&trzne otwory w lokalu, w którym znajduje si& ubezpieczone mienie, powinny by( na ca%ej 

powierzchni zabezpieczone kratami, antyw%amaniowymi roletami lub $aluzjami maj"cymi 'wiadectwo odporno'ci 
na w%amanie wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub inn" jednostk& uprawnion" do certyfikacji, 
szybami o zwi&kszonej odporno'ci na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby 
przedostanie si& do wn&trza lokalu nie by%o mo$liwe bez u$ycia si%y lub narz&dzi. 

2. Kraty, antyw%amaniowe rolety lub $aluzje oraz okiennice powinny by( prawid%owo osadzone i zamkni&te na co 
najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub k%ódk& posiadaj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co 
najmniej 2 klasy. Elementy krat nie mog" by( %"czone na po%"czenia 'rubowe lub wkr&ty, chyba $e s" trwale 
zablokowane przed odkr&ceniem. Okiennice nie mog" by( tak osadzone, aby by%o mo$liwe wyj&cie okiennic  
z zawiasów bez ich uszkodzenia.

3. Wymogi okre'lone w ust. 1 i 2 powy$ej dotycz" lokali znajduj"cych si& w piwnicach, suterenach i na parterach,  
a tak$e lokali na wy$szych kondygnacjach, do których jest dost&p z po%o$onych pod nimi lub obok nich 
przybudówek, balkonów, tarasów i dachów.

§ 4
1. Postanowienia § 3 nie maj" zastosowania w lokalach, w których ustanowiono sta%y dozór dla danego lokalu, albo 

w lokalach zaopatrzonych w czynne przeciwkradzie$owe urz"dzenia sygnalizacyjno-alarmowe.
2. Urz"dzenie sygnalizacyjno-alarmowe, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, mo$e by( uznane za czynne tylko pod 

warunkiem, $e:
1) jest w%"czone w stan gotowo'ci do odbioru bod)ców sygnalizuj"cych zagro$enie nieupowa$nionego 

przekroczenia chronionego obszaru i przekazywania ich w formie okre'lonej w konstrukcji do wyznaczonego 
miejsca lub wywo%uje alarm lokalny,

2) zosta%o zainstalowane przez osob& posiadaj"c" stosowne uprawnienia,
3) pe%na kontrola dzia%ania systemu jest dokonywana w okresach nie d%u$szych ni$ 12 miesi&cy, a czujek i torów 

transmisji - nie rzadziej ni$ co 6 miesi&cy przez serwisanta urz"dze# alarmowych.

 Za%"cznik Nr 1 do Ogólnych  
Warunków Ubezpieczenia  
Hestia Biznes obowi"zuj"cych od dnia  
24 wrze'nia 2018 roku - Minimalne 
Wymogi Zabezpieczenia Mienia  
przed Kradzie$" z W%amaniem 
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Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn"trznych

§ 5
1. Wszystkie drzwi zewn&trzne (w tym drzwi tarasowe oraz balkonowe) w lokalu, w którym znajduje si& ubezpieczone 

mienie, powinny by( w nale$ytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkni&te, aby nie by%o 
mo$liwe:
1) wy%amanie ich lub wywa$enie bez u$ycia si%y lub narz&dzi pozostawiaj"cych widoczne 'lady, 
2) wyj&cie ich z zawiasów bez uszkodzenia,
3) otwarcie ich bez u$ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.

2. Je$eli przepisy wewn&trzne Ubezpieczaj"cego nie przewiduj" bardziej skutecznych zamkni&( - drzwi zewn&trzne do 
lokalu powinny by( zamkni&te na co najmniej:
1) dwa zamki wielozastawkowe lub
2) jeden zamek atestowany (zamek wraz z wk%adk"), lub
3) dwie k%ódki posiadaj"ce certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy umieszczone na 

oddzielnych skoblach, lub
4) jeden zamek wielozastawkowy i jedn" k%ódk& posiadaj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co 

najmniej  
2 klasy, lub

5) jeden zamek wielozastawkowy - wy%"cznie w przypadku, gdy ubezpieczone mienie znajduje si& w lokalu 
mieszcz"cym si& w budynku biurowym, galerii, centrum handlowym lub handlowo-rozrywkowym, dla którego 
ustanowiono sta%y dozór, lub

6) jeden zamek otwierany za pomoc" z%o$onego kodu dost&pu innego ni$ klucz (karta magnetyczna, kod 
cyfrowy, czytnik biologiczny, np. linii papilarnych, t&czówki itp.) - wy%"cznie w przypadku, gdy ubezpieczone 
mienia znajduje si& w lokalu w którym ustanowiono sta%y dozór, albo w lokalu wyposa$onym w czynne 
przeciwkradzie$owe urz"dzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

3. Drzwi oszklone, z zastrze$eniem wymogów okre'lonych w ust. 2 powy$ej, powinny by( na powierzchni oszklonej 
zabezpieczone kratami, antyw%amaniowymi roletami lub $aluzjami maj"cymi 'wiadectwo odporno'ci na 
w%amanie wydane przez Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub inn" jednostk& uprawnion" do certyfikacji, szybami 
o zwi&kszonej odporno'ci na przebicie i rozbicie, co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby 
przedostanie si& do wn&trza lokalu nie by%o mo$liwe bez u$ycia si%y lub narz&dzi. Elementy krat nie mog" by( 
%"czone na po%"czenia 'rubowe lub wkr&ty, chyba $e s" trwale zablokowane przed odkr&ceniem. Okiennice nie 
mog" by( tak osadzone, aby by%o mo$liwe wyj&cie okiennic z zawiasów bez ich uszkodzenia. 

4. Postanowienia ust. 3 powy$ej nie maj" zastosowania w lokalach, w których ustanowiono sta%y dozór dla danego 
lokalu, albo w lokalach wyposa$onych w czynne przeciwkradzie$owe urz"dzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

5. W przypadku okre'lonym w ust. 4 powy$ej stosuje si& postanowienia § 4 ust. 2.
6. Drzwi oszklone nie mog" by( zaopatrzone w zamki (zasuwy), które mo$na otworzy( bez klucza przez otwór wybity 

w szybie.
7. Przy drzwiach dwuskrzyd%owych jedno skrzyd%o powinno by( unieruchomione za pomoc" zasuwy u góry i u do%u od 

wewn&trznej strony lokalu lub wewn"trz drzwi.
 
Zabezpieczenie kluczy

§ 6
1. Klucze do lokalu obj&tego ubezpieczeniem oraz klucze do urz"dze# s%u$"cych do przechowywania warto'ci 

pieni&$nych powinny by( przechowywane w sposób chroni"cy je przed kradzie$" i uniemo$liwiaj"cy dost&p do nich 
osobom nieuprawnionym. 

2. W razie zagubienia albo zagini&cia kluczy (tak$e kluczy zapasowych) Ubezpieczaj"cy po otrzymaniu o tym 
wiadomo'ci zobowi"zany jest niezw%ocznie zmieni( zamki.

 
Zabezpieczenie mienia znajduj%cego si" w innym miejscu ni& lokal

§ 7
1. Przy ubezpieczeniu mienia znajduj"cego si& w innym miejscu ni$ lokal, za nale$yte zabezpieczenie uwa$a si& teren 

(plac, parking) o'wietlony w porze nocnej, znajduj"cy si& pod sta%ym dozorem, w ca%o'ci ogrodzony parkanem, 
siatk" drucian" lub p%otem o wysoko'ci co najmniej 160 cm. Ogrodzenie nie mo$e by( w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, przerwane lub niepe%ne. Brama na teren, na którym przechowywane jest mienie, powinna by( 
zamykana na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub k%ódk& posiadaj"c" certyfikat zgodno'ci  
z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy.
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2. W przypadku ubezpieczenia pojazdów, nie mog" znajdowa( si& w nich kluczyki od stacyjek zap%onowych, wszystkie 
posiadane systemy zabezpieczaj"ce powinny by( uruchomione, a drzwi powinny by( zamkni&te na zamek 
fabryczny.

3. Przy wyje)dzie Ubezpieczaj"cy lub inne upowa$nione przez niego osoby zobowi"zane s" sprawdzi(, czy osoba 
wyprowadzaj"ca pojazd lub mienie jest do tego uprawniona.

 
Konstrukcja zamków, k'ódek i uchwytów

§ 8
1. Zamki, k%ódki i uchwyty zastosowane do zamkni&cia ubezpieczonego mienia powinny odpowiada( nast&puj"cym 

wymogom:
1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz ma w %opatce wi&cej ni$ jedno $%obienie prostopad%e 

do trzonu;
2) k%ódki maj"ce certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy powinny spe%nia( wymogi 

zabezpieczenia zarówno w przypadku próby otwarcia ich wytrychem, jak przy zamkach opisanych w pkt 1) 
powy$ej;

3) uchwyty do mocowania k%ódek powinny by( wykonane z p%askownika przymocowanego na sta%e do drzwi 
lub krat w sposób uniemo$liwiaj"cy jego oberwanie, ukr&cenie lub obci&cie. Grubo'( p%askownika i otwór do 
wprowadzenia kab%"ka lub bolca powinien odpowiada( parametrom k%ódki. 

2. Atestowane zamki powinny posiada( atest okre'laj"cy stopie# odporno'ci na w%amanie wystawiony przez 
upowa$niony podmiot.

Zabezpieczenie warto'ci pieni&$nych oraz maksymalne  
sumy ubezpieczenia

 
Przechowywanie warto$ci pieni"&nych 

§ 9
1. Pomieszczenia i urz"dzenia do przechowywania warto'ci pieni&$nych powinny by( w nale$ytym stanie 

technicznym, zamkni&te w sposób przewidziany konstrukcj", w tym na wszystkie zamki.
2. Wszystkie urz"dzenia i systemy alarmowe chroni"ce urz"dzenia lub pomieszczenia, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, powinny by( w nale$ytym stanie technicznym oraz uruchomione. 
3. W ubezpieczeniu warto'ci pieni&$nych od kradzie$y z w%amaniem limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela na 

jedno urz"dzenie lub pomieszczenie zabezpieczaj"ce ograniczony jest do:
1) 100 000 z% - dla warto'ci pieni&$nych przechowywanych w urz"dzeniach do przechowywania warto'ci o klasie 

odporno'ci I-IV potwierdzonej atestem lub certyfikatem upowa$nionego podmiotu;
2) 150 000 z% - dla warto'ci pieni&$nych przechowywanych w urz"dzeniach lub pomieszczeniach do 

przechowywania warto'ci o klasie odporno'ci V lub wy$szej potwierdzonej atestem lub certyfikatem 
upowa$nionego podmiotu;

3) 30 000 z% - dla warto'ci pieni&$nych przechowywanych w urz"dzeniach do przechowywania warto'ci bez 
udokumentowanej klasy odporno'ci na w%amanie (szafy stalowe, szafy stalowo-betonowe, szafy pancerne  
i sejfowe). Przez brak mo$liwo'ci okre'lenia klasy odporno'ci na w%amanie rozumie si& brak dokumentów  
(atestów, informacji na tabliczce znamionowej urz"dzenia) 'wiadcz"cych o klasie urz"dzenia;

4) 2500 z% - dla warto'ci pieni&$nych przechowywanych w kasecie stalowej lub kasie fiskalnej.
4. Urz"dzenia o masie do 1 tony (za wyj"tkiem kaset stalowych i kas fiskalnych) s%u$"ce do przechowywania warto'ci 

pieni&$nych musz" by( trwale przymocowane do 'ciany lub innego elementu konstrukcyjnego budynku.
5. W ubezpieczeniu warto'ci pieni&$nych od rabunku w lokalu maksymalna suma ubezpieczenia ograniczona jest do 

100 000 z% na lokalizacj&.
6. Warto'ci pieni&$ne mog" si& znajdowa( poza urz"dzeniami lub pomieszczeniami wymienionymi w ust. 3 powy$ej 

wy%"cznie w przypadku wykonywanych przez Ubezpieczaj"cego czynno'ci liczenia lub transportu wewn"trz 
ubezpieczonego lokalu oraz w pomieszczeniu kasowym w czasie trwania obs%ugi kasowej. W takim przypadku 
Ubezpieczaj"cy winien zapewni( dodatkow" ochron& fizyczn" (dodatkowa osoba).
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Transport warto$ci pieni"&nych

§ 10
1. W ubezpieczeniu warto'ci pieni&$nych w czasie transportu limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela ograniczony 

jest do:
1) 30 000 z% - gdy transport wykonywany jest samochodem lub pieszo, je$eli ze wzgl&du na odleg%o'( u$ycie 

samochodu jest nieuzasadnione; 
2) 50 000 z% - gdy transport wykonywany jest samochodem lub pieszo, je$eli ze wzgl&du na odleg%o'( u$ycie 

samochodu jest nieuzasadnione, natomiast osoba transportuj"ca chroniona jest przez pracownika (dodatkowa 
osoba); osoba chroni"ca nie musi by( uzbrojona;

3) 150 000 z% - gdy transport wykonywany jest samochodem lub pieszo, je$eli ze wzgl&du na odleg%o'( u$ycie 
samochodu jest nieuzasadnione, a do przenoszenia u$ywa si& odpowiedniego zabezpieczenia technicznego, 
np. specjalnych walizek z paralizatorem, sygna%em akustycznym lub substancj" niszcz"c" banknoty, natomiast 
osoba transportuj"ca chroniona jest przez co najmniej jednego pracownika ochrony, który mo$e by( 
nieuzbrojony.

2. Pracownik ochrony, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), to osoba posiadaj"ca licencj& pracownika ochrony fizycznej lub 
licencj& pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonuj"ca wy%"cznie zadania ochrony w ramach wewn&trznej 
s%u$by ochrony albo na rzecz przedsi&biorcy, który uzyska% koncesj& na prowadzenie dzia%alno'ci gospodarczej  
w zakresie ochrony osób i mienia.

3. Transporty piesze nale$y wykonywa( mo$liwie najkrótsz" drog" z pomini&ciem miejsc odosobnionych lub 
uznawanych za niebezpieczne.

4. Transport warto'ci pieni&$nych nie mo$e odbywa( si& 'rodkami komunikacji zbiorowej, w przeciwnym razie  
w przypadku szkody Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno'ci.
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 Za%"cznik Nr 2 do Ogólnych  
Warunków Ubezpieczenia  
Hestia Biznes obowi"zuj"cych od dnia  
24 wrze'nia 2018 roku - Klauzule 
Dodatkowe 

Klauzula automatycznego pokrycia 
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych, 
ubezpieczenia mienia od kradzie&y z w'amaniem i rabunku, ubezpieczenia sprz"tu 
elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników 

do umowy uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje automatyczn" ochron" 
ubezpieczeniow" 'rodki trwa%e nowo nabyte lub takie, których warto'( wzros%a wskutek dokonania inwestycji lub 
modernizacji, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczaj"cy w okresie trwania odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela. 

2. Ochron" ubezpieczeniow" automatycznie zostaje obj&te mienie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, o ile fakt 
nabycia lub wzrostu warto'ci mienia zostanie zg%oszony Ubezpieczycielowi w przeci"gu 120 dni od daty przyj&cia 
nowo nabytych 'rodków trwa%ych lub wykonanej inwestycji lub modernizacji do ewidencji 'rodków trwa%ych 
Ubezpieczaj"cego. 

3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 
mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadaj"cej 10% sumy ubezpieczenia 'rodków trwa%ych ustalonej dla 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, aktualnej na dzie# zawarcia umowy ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno'ci za szkody w mieniu, o którym mowa powy$ej, w razie niedope%nienia 
obowi"zku zg%oszenia w terminie okre'lonym w ust. 2 powy$ej.

5. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela 
ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powi&kszonej o limit wynikaj"cy z klauzuli automatycznego pokrycia.

6. Sk%adka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz 
zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do d%ugo'ci okresu ubezpieczenia, pocz"wszy od daty poniesienia 
wydatków zwi"zanych ze wzrostem warto'ci 'rodka trwa%ego. 

7. W przypadku zaistnienia szkody obj&tej ochron" na podstawie zapisów niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel 
uprawniony jest do potr"cenia z kwoty odszkodowania sk%adek niezap%aconych, naliczonych w sposób okre'lony  
w ust. 6 powy$ej za ca%y okres ubezpieczenia. 

8. Postanowienia niniejszej klauzuli nie maj" zastosowania do mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko. 
9. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula rzeczoznawców 
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych, 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz mienia w transporcie krajowym (cargo)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli w granicach limitu odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciel 
pokryje poniesione przez Ubezpieczaj"cego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców zwi"zane  
z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrze$eniem, $e powo%anie rzeczoznawcy wymaga 
akceptacji Ubezpieczyciela. 

2. Powo%any ekspert nie mo$e pozostawa( w stosunku s%u$bowym, kapita%owym lub innej zale$no'ci ze stronami 
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umowy.
3. Limit odpowiedzialno'ci z tytu%u udzia%u Ubezpieczyciela w kosztach wynosi 20 000 z% w okresie ubezpieczenia.
4. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# 

 w ramach niniejszej klauzuli.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula ryzyk budowlanych
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych oraz 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e zakres ochrony zostaje rozszerzony o:
1) szkody w budynkach podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia  

7 lipca 1994 roku z pó)niejszymi zmianami;
2) ryzyko katastrofy budowlanej, za któr" uwa$a si& nieprzewidziane, niezale$ne od woli Ubezpieczaj"cego 

i nag%e uszkodzenie fizyczne obiektu lub jego cz&'ci w rozumieniu przepisów obowi"zuj"cego prawa 
budowlanego, z wy%"czeniem:
a) zdarze# powsta%ych w obiektach, które z uwagi na ich stan techniczny zosta%y zakwalifikowane, przed 

powstaniem szkody do wysiedlenia lub rozbiórki;
b) zdarze# powsta%ych wskutek prowadzonych prac budowlano-monta$owych;
c) strat lub szkód spowodowanych wadliwym projektem; 
d) strat lub szkód spowodowanych wadami materia%owymi i/lub wadliwym wykonaniem (z tym $e niniejsze 

wy%"czenie ogranicza si& do przedmiotów wadliwie wykonanych lub z wadliwego materia%u);
e) strat lub szkód spowodowanych normalnym zu$yciem, korozj", utlenieniem lub pogorszeniem w%a'ciwo'ci 

fizycznych wskutek oddzia%ywania normalnych warunków atmosferycznych;
f) strat lub szkód powsta%ych wskutek umy'lnego dzia%ania, zaniechania lub ra$"cego niedbalstwa 

Ubezpieczaj"cego lub osób, za które Ubezpieczaj"cy ponosi odpowiedzialno'(. 
2. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela dla jednej i wszystkich lokalizacji %"cznie wynosi 100 000 z% na jedno 

zdarzenie i 200 000 z% na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
4. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  

nie mniej ni$ 500 z%. 
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych, 
ubezpieczenia sprz"tu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia mienia  
od wszystkich ryzyk oraz mienia w transporcie krajowym (Cargo)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za 
szkody powsta%e w ubezpieczonym mieniu w wyniku: po$aru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia 
pojazdu, gdy zdarzenia te s" bezpo'rednim nast&pstwem terroryzmu, strajku, zamieszek lub rozruchów.

2. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody powsta%e wskutek zdarze# obj&tych niniejsz" klauzul" wynosi 
10% sumy ubezpieczenia, nie wi&cej ni$ 100 000 z% na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
4. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  

nie mniej ni$ 500 z%.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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Klauzula rozmro&enia (zepsucia) $rodków obrotowych
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych oraz 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za 
szkody w 'rodkach obrotowych powsta%ych w wyniku podwy$szenia si& temperatury przechowywania  
w urz"dzeniach ch%odniczych w bezpo'rednim nast&pstwie:
1) awarii urz"dzenia ch%odniczego, w którym przechowywane s" ubezpieczone 'rodki obrotowe;
2) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwaj"cej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny i potwierdzonej przez 

dostawc& energii.
2. Klauzula obejmuje wy%"cznie 'rodki obrotowe, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny by( 

przechowywane w temperaturze 4 stopni Celsjusza lub ni$szej.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno'ci za wszelkie szkody powsta%e wskutek:

1) niewywi"zania si& z p%atno'ci wobec dostawcy energii;
2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej;
3) rozmro$enia na skutek niew%a'ciwego przechowywania 'rodków obrotowych.

4. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody powsta%e wskutek zdarze# obj&tych niniejsz" klauzul" nie mo$e 
przekroczy( 100 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urz%dze) przeno$nych poza miejscem ubezpieczenia 
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych, 
ubezpieczenia mienia od kradzie&y z w'amaniem i rabunku oraz ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników 

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochron" ubezpieczeniow" na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej mog" zosta( obj&te maszyny i urz"dzenia przeno'ne ubezpieczone w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, które ze wzgl&du na swoje przeznaczenie s" wykorzystywane 
przez Ubezpieczaj"cego lub jego pracowników tak$e poza miejscem ubezpieczenia.

2. Maszyny i urz"dzenia przeno'ne poza miejscem ubezpieczenia obj&te s" ochron" ubezpieczeniow" wy%"cznie  
w zakresie, w jakim zosta%y wcze'niej ubezpieczone w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. 

3. Przedmiotem ubezpieczenia s" okre'lone w umowie, zgodnie z za%"czonym do niej wykazem, maszyny i urz"dzenia 
przeno'ne wykorzystywane w zwi"zku z prowadzon" dzia%alno'ci", stanowi"ce w%asno'( Ubezpieczaj"cego lub 
b&d"ce w jego posiadaniu na podstawie tytu%u prawnego.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 powy$ej, powinien zawiera( co najmniej nast&puj"ce dane:
1) rodzaj sprz&tu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (numer fabryczny lub ewidencyjny);
2) rok produkcji;
3) sum& ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urz"dze#.

5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powsta%e w wyniku kradzie$y z w%amaniem maszyn i urz"dze# przeno'nych  
z zamkni&tych lokali zabezpieczonych co najmniej zgodnie z postanowieniami dotycz"cymi minimalnych 
wymogów zabezpieczenia okre'lonych w Za%"czniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes.

6. Z zastrze$eniem wy%"cze# okre'lonych w §§ 8, 22, 36 oraz § 139 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes 
Ubezpieczyciel w ramach niniejszej klauzuli nie odpowiada za szkody:
1) dotycz"ce maszyn i urz"dze# uszkodzonych lub zdekompletowanych;
2) dotycz"ce maszyn i urz"dze# u$ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj" u$ytkowania;
3) zaistnia%e podczas naprawy;
4) zaistnia%e podczas przenoszenia i przewo$enia.

7. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody powsta%e wskutek zdarze# obj&tych niniejsz" klauzul" wynosi 
100 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

8. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
9. Dla szkód powsta%ych poza miejscem ubezpieczenia wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w ka$dej szkodzie 

wynosz"c" 400 z% z zastrze$eniem ust. 10 poni$ej.
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10. W przypadku szkód powsta%ych wskutek kradzie$y z w%amaniem lub rabunku franszyza redukcyjna wynosi  
25% wysoko'ci szkody, nie mniej ni$ 400 z%.

11. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
Klauzula p"kania mrozowego
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli zakres pe%ny ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarze# losowych zostaje rozszerzony o szkody powsta%e wskutek p&kania mrozowego.

2. Przez p&kanie mrozowe rozumie si& szkody w urz"dzeniach instalacji wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, 
klimatyzacyjnych lub grzewczych oraz zbiornikach kot%ów, bojlerów, wodomierzy, sp%uczek, urz"dze# k"pielowych, 
sanitarnych i armatury powsta%e na skutek ich uszkodzenia przez zamarzaj"c" w ich wn&trzu wod& lub inny p%yn 
technologiczny. 

3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela z tytu%u szkód spowodowanych przez p&kanie mrozowe zachodzi wy%"cznie pod 
warunkiem:
1) utrzymania wy$ej wymienionych instalacji w nale$ytym stanie technicznym;
2) zapewnienia w okresach spadków temperatur nale$ytego ogrzewania pomieszcze# i/lub odpowiednie 

zabezpieczenie instalacji przed dzia%aniem mrozu. W przypadku braku mo$liwo'ci utrzymania dodatniej 
temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed dzia%aniem mrozu nale$y 
zamkn"( zawory doprowadzaj"ce i usun"( wod& lub inny p%yn z instalacji i zbiorników;

3) regularnego kontrolowania stanu wy$ej wymienionych instalacji i urz"dze# oraz usuwanie wody lub innych 
p%ynów z instalacji i urz"dze# w przypadku wy%"czenia pomieszcze# lub budynków z eksploatacji  
i utrzymywanie instalacji i urz"dze# w stanie opró$nionym.

4. Maksymalny limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody powsta%e wskutek zdarze# obj&tych klauzul" 
p&kania mrozowego nie mo$e przekroczy( 50 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie 
wi&cej jednak ni$ suma ubezpieczenia budynków i budowli lub maszyn urz"dze# i wyposa$enia w zale$no'ci od 
tego, która suma jest wy$sza.

5. Suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialno'ci ustala Ubezpieczaj"cy, kieruj"c si& szacowan" wysoko'ci" 
maksymalnej szkody, jaka mo$e powsta( wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko).

6. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
7. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  

nie mniej ni$ 500 z%.
8. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodze) maszyn, urz%dze) lub aparatów
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych oraz 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochron" ubezpieczeniow" mog" zosta( 
obj&te szkody polegaj"ce na awariach lub uszkodzeniach maszyn, urz"dze# i aparatów zainstalowanych w 
miejscu wymienionym w umowie, zdatnych do u$ytku i u$ytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, dla których testy 
próbne zosta%y zako#czone z wynikiem pozytywnym; za awari& i uszkodzenie uwa$a si& stan techniczny maszyny, 
urz"dzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemo$liwia jego dalsz" eksploatacj&, oraz nag%e zmniejszenie 
sprawno'ci lub niesprawno'( maszyny, urz"dzenia lub aparatu ograniczaj"ce jego zdatno'( do dzia%ania. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowie# umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub 

warsztat naprawczy, o ile nie uchyla si& od odpowiedzialno'ci;
2) powsta%ych w wyniku naturalnego zu$ycia albo d%ugotrwa%ej degradacji w%a'ciwo'ci u$ytkowych maszyn 

lub urz"dze#, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia si& kamienia kot%owego, szlamu i innych 
osadów, dzia%ania 'rodków $r"cych lub starzenia si& izolacji;

3) powsta%ych wskutek do'wiadcze# lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego 
urz"dzenia warunkach;

4) powsta%ych w maszynach, aparatach i urz"dzeniach elektroenergetycznych spowodowanych dzia%aniem 
pr"du; 

5) w sprz&cie elektronicznym; wy%"czenie to nie dotyczy elektronicznych cz&'ci maszyn, urz"dze# i aparatów 
stanowi"cej integraln" cz&'( tych maszyn, urz"dze# i aparatów;
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6) w wymienialnych narz&dziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz 
palenisk, a tak$e dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawid%owego funkcjonowania jest 
krótszy od trwa%o'ci maszyny;

7) w 'rodkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju;
8) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniej"cymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których 

Ubezpieczaj"cy wiedzia% lub przy zachowaniu nale$ytej staranno'ci móg% si& dowiedzie(.
3. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody obj&te ochron" ubezpieczeniow" na podstawie niniejszej 

klauzuli wynosi 100 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba $e strony umówi%y si& 
inaczej.

4. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
5. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1 000 z%.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urz%dze) od szkód elektrycznych
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych  
oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochron" ubezpieczeniow" mog" zosta( 
obj&te szkody w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach elektroenergetycznych, aparatach 
elektroenergetycznych i urz"dzeniach elektroenergetycznych spowodowanych dzia%aniem pr"du elektrycznego.

2. Maszyny elektroenergetyczne, aparaty elektroenergetyczne i urz"dzenia elektroenergetyczne okre'lone w umowie 
ubezpieczenia s" obj&te ochron" w miejscu wymienionym w umowie, podczas eksploatacji, napraw lub remontów 
oraz monta$u, demonta$u oraz od szkód powsta%ych wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwi"zku ze 
zdarzeniami okre'lonymi w ust. 1 powy$ej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) elektroenergetycznych linii przesy%owych;
2) wszelkiego rodzaju wk%adek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, $arówek, lamp, 

grzejnych urz"dze# elektrycznych;
3) transformatorów eksploatowanych powy$ej 25 lat; 
4) szkód, za które na mocy przepisów prawa lub postanowie# umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca 

lub warsztat naprawczy;
5) szkód powsta%ych wskutek do'wiadcze# lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego 

urz"dzenia warunkach;
6) szkód powsta%ych w maszynach, aparatach i urz"dzeniach elektroenergetycznych, w których nie 

przeprowadzono bada# eksploatacyjnych zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami o eksploatacji urz"dze# 
elektroenergetycznych, potwierdzonych protoko%em;

7) szkód powsta%ych w wyniku naturalnego zu$ycia albo d%ugotrwa%ej degradacji w%a'ciwo'ci u$ytkowych 
maszyn, aparatów lub urz"dze# elektroenergetycznych;

8) szkód w sitach i w&$ach, ogumieniu, ok%adzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, 
%a#cuchach, pasach, cz&'ciach szklanych i porcelanowych oraz innych elementach, których czas prawid%owego 
funkcjonowania jest krótszy od trwa%o'ci maszyny, aparatu i urz"dzenia;

9) szkód powsta%ych w elementach maszyn i urz"dze# uszkodzonych mechanicznie, chyba $e szkody 
mechaniczne powsta%y w nast&pstwie uszkodze# elektrycznych.

4. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody obj&te ochron" ubezpieczeniow" na podstawie niniejszej 
klauzuli wynosi 100 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba $e strony umówi%y si& 
inaczej.

5. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
6. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 500 z%.
7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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Klauzula zwi"kszonych kosztów
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze) losowych  
oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia mienia od ognia  
i innych zdarze# losowych lub mienia od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzony o koszty dodatkowe zwi"zane  
z zastosowaniem rozwi"za# maj"cych na celu unikni&cie lub zmniejszenie zak%óce# w prowadzeniu dzia%alno'ci 
gospodarczej, w szczególno'ci:
1) koszty zawi"zane z konieczno'ci" u$ytkowania zast&pczych lokali;
2) koszty zwi"zane z konieczno'ci" u$ytkowania zast&pczych maszyn i urz"dze#;
3) koszty przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urz"dze#, wyposa$enia, 'rodków obrotowych do zast&pczych 

lokali;
4) dodatkowe koszty pracy: godziny nadliczbowe, dodatki za prac& w nocy, niedziele i 'wi&ta;
5) dzia%ania niezb&dne w celu poinformowania sta%ych klientów, w tym pisma i telefony, o zmianach  

w prowadzonej dzia%alno'ci.
2. Koszty dodatkowe obj&te s" ochron" ubezpieczeniow", o ile s" nast&pstwem szkody materialnej w ubezpieczonym 

mieniu, w zakresie obj&tym umow" ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze# losowych lub mienia od 
wszystkich ryzyk, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( odszkodowawcz".

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy%"czone s" koszty powsta%e w wyniku:
1) decyzji w%a'ciwych organów administracji lokalnej lub pa#stwowej, które uniemo$liwiaj" lub opó)niaj" 

odtworzenie zniszczonego mienia;
2) innowacji i ulepsze# wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia; 
3) braku kapita%u niezb&dnego do odtworzenia zniszczonego mienia we w%a'ciwym czasie; 
4) odka$ania, zniszczenia lub zepsucia surowców, pó%fabrykatów lub gotowych produktów. 

4. Ubezpieczyciel pokrywa niezb&dne koszty dodatkowe (zale$ne i niezale$ne od czasu) poniesione przez 
Ubezpieczaj"cego w maksymalnym okresie odszkodowawczym wynosz"cym 3 miesi"ce, przy czym okres 
odszkodowawczy rozpoczyna si& od daty szkody w mieniu powoduj"cej zak%ócenie w dzia%alno'ci.

5. Przez okres odszkodowawczy uwa$a si& okres faktycznych zak%óce# dzia%alno'ci, w którym konieczne jest 
stosowanie rozwi"za# prowizorycznych w celu ich minimalizacji, jednak$e nie d%u$ej ni$ do ko#ca okre'lonego 
maksymalnego okresu odszkodowawczego. 

6. Limit odpowiedzialno'ci wynosi 100 000 z% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba $e strony 
umówi%y si& inaczej.

7. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
8. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej ustala si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 5% wysoko'ci szkody, nie mniej 

ni$ 1000 z%.
9. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula ubezpieczenia na sta'e zamocowanych zewn"trznych urz%dze) lub 
elementów budynków i budowli
maj%ca zastosowanie do ubezpieczenia mienia od kradzie&y z w'amaniem i rabunku
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochron" ubezpieczeniow" w miejscu 
wskazanym w umowie ubezpieczenia mog" zosta( obj&te urz"dzenia lub elementy budynków i budowli, które ze 
wzgl&du na swoje przeznaczenie s" zamontowane na sta%e na zewn"trz budynku lub budowli, w szczególno'ci: 
markizy, si%owniki bram, zewn&trzne elementy telewizji przemys%owej, lampy i oprawy 'wietlne, zewn&trzne 
elementy urz"dze# klimatyzacyjnych itp.

2. Zewn&trzne urz"dzenia lub elementy budynków i budowli obj&te s" ochron" ubezpieczeniow" od kradzie$y pod 
warunkiem, $e znajduj" si& na terenie ogrodzonym, o'wietlonym w porze nocnej i dozorowanym przynajmniej 
w czasie poza prac" przedsi&biorstwa lub urz"dzenia znajduj" si& zamocowane na budynku na wysoko'ci nie 
mniejszej ni$ 2,5 metra od poziomu terenu lub na dachu budynku.

3. Przedmiotem ubezpieczenia s" okre'lone w umowie urz"dzenia, zgodnie z za%"czonym do niej wykazem, 
zewn&trzne elementy budynków i budowli stanowi"ce w%asno'( Ubezpieczaj"cego lub b&d"ce w jego posiadaniu 
na podstawie tytu%u prawnego.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 powy$ej, powinien zawiera( co najmniej opis urz"dzenia lub zewn&trznego 
elementu budynku i jego warto'(.
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5. Z zastrze$eniem wy%"cze# okre'lonych w §§ 22 oraz 139 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes 
Ubezpieczyciel w ramach niniejszej klauzuli nie odpowiada za szkody:
1) dotycz"ce urz"dze# uszkodzonych lub zdekompletowanych przed powstaniem szkody;
2) dotycz"ce urz"dze# u$ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcj" u$ytkowania;
3) zaistnia%e podczas naprawy lub w wyniku prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich.

6. Limit odpowiedzialno'ci Ubezpieczyciela za szkody powsta%e w na sta%e zamocowanych zewn&trznych urz"dze# 
lub elementach budynków i budowli, wynosi maksymalnie 20 000 z%, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, chyba $e strony umówi%y si& inaczej.

7. Limit ulega obni$eniu o kwoty wyp%aconych odszkodowa# w ramach niniejszej klauzuli.
8. Dla pierwszej szkody w okresie ubezpieczenia wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 500 z%  

z zastrze$eniem ust. 9 poni$ej.
9. Dla drugiej szkody w okresie ubezpieczenia wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 1000 z%  

z zastrze$eniem ust. 10 poni$ej.
10. Dla trzeciej i ka$dej kolejnej szkody w okresie ubezpieczenia wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c"  

2000 z% nie mniej ni$ 50% warto'ci szkody.
11. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

Klauzule maj"ce zastosowanie wy%"cznie do ubezpieczenia mienia 
w transporcie krajowym (Cargo)

 
Klauzula terytorialna 
rozszerzaj%ca zakres terytorialny ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (Cargo)  
o kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii 
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli mienie ubezpieczone jest w transporcie na 
terenie krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii.

2. Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie na terenie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, jest taki sam, jak 
okre'lony w umowie ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wy%"cznie dla transportów, których pocz"tek lub koniec ma miejsce na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, mo$liwe jest po %"cznym spe%nieniu nast&puj"cych warunków:
1) %"czna warto'( przewo$onego mienia nie mo$e przekroczy( 500 000 z%, chyba $e strony umówi%y si& inaczej;
2) minimalna franszyza redukcyjna dla szkód poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 10% wysoko'ci 

szkody, nie mniej ni$ 2000 z%.
5. W przypadku szkody Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest wykaza(, i$ zosta%y spe%nione warunki niniejszej klauzuli.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula kradzie&owa 
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli, standardowy zakres ubezpieczenia mienia 
w transporcie krajowym (cargo) zostaje rozszerzony o ryzyko kradzie$y mienia z pojazdu oraz mienia wraz  
z pojazdem, pod warunkiem $e: 
1) pojazd u$yty do transportu konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu towarów; 
2) w poje)dzie pozostawionym bez opieki osób dokonuj"cych transportu wszystkie okna i inne otwory daj"ce 

dost&p do wn&trza pojazdu lub przewo$onego mienia s" w nale$ytym stanie technicznym i zamkni&te na 
klucz;

3) w poje)dzie pozostawionym bez opieki osób dokonuj"cych transportu uruchomiony zosta% atestowany  
i sprawny system antyw%amaniowy oraz co najmniej jedno z nast&puj"cych urz"dze#: blokada kierownicy, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne urz"dzenie uniemo$liwiaj"ce uruchomienie pojazdu; 

4) wn&trze przestrzeni %adunkowej pojazdu nie jest widoczne z zewn"trz;



PAB/OW027/1809

7675

5) kierowca pozostawiaj"cy pojazd z towarem zobowi"zany jest wy%"czy( silnik, zamkn"( pojazd na klucz, zabra( 
ze sob" kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dokumenty %adunkowe; 

6) w godzinach 23.00-5.00 pojazd pozostawiony bez opieki osób dokonuj"cych transportu zaparkowany jest:
a) w gara$u nale$ycie zabezpieczonym i zamkni&tym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub 

k%ódk& maj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy, lub 
b) na parkingu, je$eli pojazdy s" ca%odobowo pilnowane przez obs%ug& parkingu i chronione przed kradzie$", 

a w szczególno'ci: 
i) parking jest ogrodzony ze wszystkich stron sta%ym ogrodzeniem i ma zamykan" bram& wjazdow" lub 

szlaban wjazdu;
ii) przy wyje)dzie obs%uga parkingu zobowi"zana jest sprawdzi(, czy osoba wyprowadzaj"ca pojazd jest 

do tego uprawniona.
2. Ubezpieczaj"cy powinien udzieli( wszystkim osobom, którymi pos%uguje si& przy dokonywaniu transportów, 

pisemnej instrukcji zgodnej z warunkami okre'lonymi w niniejszej klauzuli. 
3. W ka$dej szkodzie powsta%ej wskutek kradzie$y wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci 

szkody, nie mniej ni$ 400 z%.
4. W przypadku szkody powsta%ej wskutek kradzie$y Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest wykaza(, i$ zosta%y spe%nione 

%"cznie warunki niniejszej klauzuli.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula sk'adowania 
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochron" ubezpieczeniow" mo$e zosta( 
obj&ty okres sk%adowania nie d%u$szy ni$ 24 godziny po zako#czeniu operacji za%adunkowych, a przed rozpocz&ciem 
transportu i okres sk%adowania nie d%u$szy ni$ 24 godziny po zako#czeniu transportu, a przed rozpocz&ciem 
operacji wy%adunkowych.

2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, mo$liwe jest po %"cznym spe%nieniu nast&puj"cych warunków:
1) %"czna warto'( mienia na jednym i wszystkich 'rodkach transportu nie mo$e przekroczy( sumy ubezpieczenia 

ustalonej w umowie;
2) 'rodek transportu wraz z mieniem b&d"cym przedmiotem ubezpieczenia zaparkowany jest:

a) w gara$u nale$ycie zabezpieczonym i zamkni&tym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub 
k%ódk& maj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy, lub

b) na parkingu, je$eli pojazdy s" ca%odobowo pilnowane przez obs%ug& parkingu i chronione przed kradzie$", 
a w szczególno'ci:
i) parking jest ogrodzony ze wszystkich stron sta%ym ogrodzeniem i ma zamykan" bram& wjazdow" lub 

szlaban wjazdu;
ii) przy wyje)dzie obs%uga parkingu zobowi"zana jest sprawdzi(, czy osoba wyprowadzaj"ca samochód 

jest do tego uprawniona.
3) kierowca pozostawiaj"cy na parkingu pojazd z towarem zobowi"zany jest wy%"czy( silnik, zamkn"( pojazd na 

klucz, zabra( ze sob" kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dokumenty %adunkowe;
4) w poje)dzie pozostawionym bez opieki osób dokonuj"cych przewozu uruchomiony zosta% atestowany  

i sprawny system antyw%amaniowy oraz co najmniej jedno z nast&puj"cych urz"dze#: blokada kierownicy, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne urz"dzenie uniemo$liwiaj"ce uruchomienie pojazdu.

3. Zakres ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 1 powy$ej, odpowiada zakresowi ubezpieczenia w czasie 
transportu mienia.

4. W przypadku szkody Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest wykaza(, i$ zosta%y spe%nione warunki niniejszej klauzuli.
5. Ubezpieczaj"cy powinien udzieli( wszystkim osobom, którymi pos%uguje si& przy dokonywaniu transportów, 

pisemnej instrukcji zgodnej z warunkami okre'lonymi w niniejszej klauzuli.
6. W ka$dej szkodzie powsta%ej podczas okresu sk%adowania po zako#czeniu operacji za%adunkowych, a przed 

rozpocz&ciem transportu i po zako#czeniu transportu, a przed zako#czeniem operacji wy%adunkowych, wprowadza 
si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody, nie mniej ni$ 400 z%.

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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Klauzula za'adunku
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa mienia  
w transporcie krajowym (cargo) obejmuje utrat&, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek: 
upadku lub uderzenia przez urz"dzenia za%adowcze, podczas i w zwi"zku z operacjami za%adunkowymi na 'rodek 
transportu, dokonywanymi w miejscu nadania przed rozpocz&ciem transportu.

2. Za pocz"tek operacji za%adunkowych uwa$any jest moment, gdy przedmiot ubezpieczenia zostanie uniesiony  
w miejscu sk%adowania nadawcy w celu bezpo'redniego umieszczenia na 'rodku transportu, a za zako#czenie  
- moment jego umieszczenia i zamocowania na 'rodku transportu.

3. W przypadku szkody Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest przed%o$y( Ubezpieczycielowi dodatkowo dokumenty 
stwierdzaj"ce, kto i na czyje zlecenie dokonywa% operacji za%adunkowych. 

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
Klauzula wy'adunku 
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa mienia w 
transporcie krajowym (cargo) obejmuje utrat&, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek: 
upadku lub uderzenia przez urz"dzenia za%adowcze, podczas i w zwi"zku z operacjami wy%adunkowymi ze 'rodka 
transportu, dokonywanymi w miejscu przeznaczenia, po zako#czeniu przewozu.

2. Za pocz"tek operacji wy%adunkowych uwa$any jest moment rozpocz&cia usuwania mocowa# transportowych,  
a za zako#czenie - moment umieszczenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu sk%adowania odbiorcy, 
bezpo'rednio po zdj&ciu ze 'rodka transportu.

3. W przypadku szkody Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest przed%o$y( Ubezpieczycielowi dodatkowo dokumenty 
stwierdzaj"ce, kto i na czyje zlecenie dokonywa% operacji wy%adunkowych.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

Klauzule maj"ce zastosowanie wy%"cznie do ubezpieczenia  
sprz&tu elektronicznego od szkód materialnych

 
Klauzula elektronicznego sprz"tu przeno$nego (101/1)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników 

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia sprz&tu 
elektronicznego rozszerza si& o szkody w przeno'nym sprz&cie elektronicznym u$ywanym do prac s%u$bowych 
przez Ubezpieczaj"cego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te s" wykonywane na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Ubezpieczeniem nie s" obj&te szkody powsta%e lub zwi&kszone wskutek wypadku 'rodka transportu nale$"cego 
do Ubezpieczaj"cego, je$eli wypadek ten zosta% spowodowany z%ym stanem technicznym pojazdu b"d) te$ 
szkoda powsta%a lub zosta%a zwi&kszona wskutek niew%a'ciwego opakowania sprz&tu, niezgodnie z zaleceniami 
producenta lub wskutek braku takiego opakowania.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( za szkody powsta%e wskutek kradzie$y z w%amaniem z pojazdu pod 
warunkiem, $e:
1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja);
2) pojazd by% prawid%owo zamkni&ty na klucz;
3) sprz&t pozostawiony w poje)dzie zosta% zamkni&ty w baga$niku lub w innym schowku, stanowi"cym seryjne 

wyposa$enie pojazdu;
4) wn&trze baga$nika nie mo$e by( widoczne z zewn"trz;
5) sprz&t zosta% skradziony w godzinach: 5.00-23.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie$y, 

gdy pojazd zaparkowany zosta% na parkingu strze$onym i wyposa$ony by% w sprawne i atestowane urz"dzenie 
antyw%amaniowe (np. wywo%uj"ce alarm) albo znajdowa% si& w gara$u zamkni&tym na co najmniej jeden 
zamek wielozastawkowy lub k%ódk& posiadaj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy.
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3. Dla szkód powsta%ych wskutek kradzie$y z w%amaniem lub rabunku oraz szkód powsta%ych wskutek upadku 
wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w ka$dej szkodzie wynosz"c" 15% wysoko'ci szkody, nie mniej ni$ ustalona  
w umowie w cz&'ci ubezpieczenia sprz&tu elektronicznego od szkód materialnych.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia. 

 
Klauzula sprz"tu elektronicznego na sta'e zainstalowanego w pojazdach 
samochodowych (101/2)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników 

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia sprz&tu 
elektronicznego rozszerza si& o szkody w sprz&cie elektronicznym na sta%e zainstalowanym w pojazdach 
samochodowych.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno'( za szkody powsta%e wskutek kradzie$y z w%amaniem z pojazdu pod 
warunkiem, $e:
1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja);
2) pojazd by% prawid%owo zamkni&ty na klucz;
3) sprz&t, zgodnie z zaleceniami producenta, jest w%a'ciwie zamocowany; 
4) sprz&t zosta% skradziony w godzinach: 5.00-23.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie$y, 

gdy pojazd zaparkowany zosta% na parkingu strze$onym i wyposa$ony by% w sprawne i atestowane urz"dzenie 
antyw%amaniowe (np. wywo%uj"ce alarm), albo znajdowa% si& w gara$u zamkni&tym na co najmniej jeden 
zamek wielozastawkowy lub k%ódk& maj"c" certyfikat zgodno'ci z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy.

3. Ubezpieczeniem nie s" obj&te szkody:
1) powsta%e wskutek wypadku 'rodka transportu, je$eli wypadek ten zosta% spowodowany z%ym stanem 

technicznym pojazdu nale$"cego do Ubezpieczaj"cego;
2) obj&te ubezpieczeniem auto casco pojazdu albo odpowiedzialno'ci cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
Klauzula rozszerzenia zakresu terytorialnego (102)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników 

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia sprz&tu 
elektronicznego rozszerza si& poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje szkody powsta%e na terytorium 
krajów okre'lonych w umowie.

2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
Klauzula no$ników obrazu w urz%dzeniach fotokopiuj%cych (120)
1. Z zastrze$eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes i innych postanowie# lub za%"czników do 

umowy ubezpieczenia uzgodniono, $e na podstawie niniejszej klauzuli odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela zostaje 
rozszerzona o szkody powsta%e w no'nikach obrazu (np. b&bnach selenowych) znajduj"cych si& w urz"dzeniach 
fotokopiuj"cych.

2. W razie szkody powsta%ej wskutek po$aru lub kradzie$y z w%amaniem odszkodowanie b&dzie wyp%acone na 
podstawie warto'ci nowej cz&'ci zamiennej.

3. Odszkodowanie za szkody powsta%e w wyniku innych zdarze# b&dzie obni$one proporcjonalnie do liczby kopii ju$ 
wykonanych na dzie# powstania szkody (stan zu$ycia technicznego mienia).

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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Klauzule maj"ce zastosowanie wy%"cznie do ubezpieczenia  
Odpowiedzialno'ci Cywilnej z tytu%u prowadzenia  
dzia%alno'ci gospodarczej lub u$ytkowania mienia

 
W'%czenie szkód powsta'ych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (klauzula 001)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powsta%e poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wy%"czeniem 
szkód powsta%ych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó%nocnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii.

2. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
W'%czenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby obj"te 
ubezpieczeniem korzysta'y na podstawie umowy najmu, dzier&awy, leasingu, 
u&yczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego (klauzula 003)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody polegaj"ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych oddanych w u$ytkowanie 
osób obj&tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier$awy, leasingu, u$yczenia albo innego 
pokrewnego stosunku prawnego.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w przedmiotach ze szk%a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba $e stanowi" cz&'( sk%adow" 

rzeczy, o których mowa w ust. 1 powy$ej;
2) szkód wynik%ych ze zu$ycia rzeczy w trakcie ich u$ytkowania;
3) szkód w pojazdach mechanicznych;
4) szkód w sprz&cie elektronicznym lub komputerowym.

3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

4. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1000 z%.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
W'%czenie szkód na osobie wyrz%dzonych pracownikom (klauzula 004)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikaj"ce z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy  
z dnia 30 pa)dziernika 2002 roku z pó)niejszymi zmianami, o ubezpieczeniu spo%ecznym z tytu%u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych wyrz"dzone pracownikom Ubezpieczaj"cego lub Ubezpieczonego.

2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1) szkód wynik%ych z wypadków przy pracy maj"cych miejsce poza okresem ubezpieczenia;
2) szkód powsta%ych wskutek stanów chorobowych niewynikaj"cych z wypadków, o których mowa  

w ust. 1 powy$ej;
3) 'wiadcze# przys%uguj"cych poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa  

w ust. 1 powy$ej.
3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 

limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& wskazan" w umowie ubezpieczenia.
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W'%czenie szkód w rzeczach znajduj%cych si" w pieczy, pod dozorem lub kontrol%  
osób obj"tych ubezpieczeniem (klauzula 005A)

1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia 
okre'lonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( 
zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" osób obj&tych 
ubezpieczeniem, polegaj"ce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezale$nie od )ród%a obowi"zku 
odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienale$yte wykonanie zobowi"zania).

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby obj&te ubezpieczeniem korzysta%y na podstawie umowy najmu, dzier$awy, 

u$yczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;
2) szkód w rzeczach przyj&tych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych 

czynno'ci, powsta%ych w czasie ich wykonywania;
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposa$eniu, albo rzeczach w nich pozostawionych;
4) szkód wynik%ych z dzia%ania lub zaniechania, uczestnictwa, wspó%dzia%ania lub wspó%uczestnictwa osób 

wcze'niej karanych b&d"cych pracownikami osób obj&tych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby obj&te 
ubezpieczeniem si& pos%uguj";

5) szkód polegaj"cych na zagini&ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta%ych w zwi"zku 
z: po'wiadczeniem nieprawdy, podst&pem, wymuszeniem, szanta$em, przyw%aszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w b%"d lub wykorzystaniu pozostawania w b%&dzie;

6) szkód w warto'ciach pieni&$nych.
3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 

limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.
4. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1000 z%.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w pkt 1) powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
W'%czenie szkód w pojazdach mechanicznych znajduj%cych si" w pieczy,  
pod dozorem lub kontrol% osób obj"tych ubezpieczeniem (klauzula 005B)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody w pojazdach mechanicznych znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" 
osób obj&tych ubezpieczeniem oraz w ich wyposa$eniu, polegaj"ce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 
niezale$nie od )ród%a obowi"zku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienale$yte wykonanie 
zobowi"zania).

2. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela istnieje wy%"cznie w sytuacji, gdy pojazdy by%y przechowywane na ogrodzonym, 
o'wietlonym w nocy i strze$onym ca%odobowo parkingu, zabezpieczonego szlabanem, bram" lub innym 
zabezpieczeniem, z którego wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob& nieuprawnion" jest niemo$liwy.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w rzeczach, z których osoby obj&te ubezpieczeniem korzysta%y na podstawie umowy najmu, dzier$awy, 

u$yczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;
2) w rzeczach przyj&tych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych us%ug, 

powsta%ych w czasie ich wykonywania;
3) w warto'ciach pieni&$nych oraz innych rzeczach pozostawionych w pojazdach, o których mowa  

w ust. 1 powy$ej;
4) szkód wynik%ych z dzia%ania lub zaniechania, uczestnictwa, wspó%dzia%ania lub wspó%uczestnictwa osób 

wcze'niej karanych b&d"cych pracownikami osób obj&tych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby obj&te 
ubezpieczeniem si& pos%uguj";

5) polegaj"cych na zagini&ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta%ych w zwi"zku z: 
po'wiadczeniem nieprawdy, podst&pem, wymuszeniem, szanta$em, przyw%aszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w b%"d lub wykorzystaniu pozostawania w b%&dzie.

4. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

5. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej ustala si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  
nie mniej ni$ 1000 z%.
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6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
W'%czenie szkód w warto$ciach pieni"&nych znajduj%cych si" w pieczy,  
pod dozorem lub kontrol% osób obj"tych ubezpieczeniem (klauzula 005C)
1. Z zachowaniem pozosta%ych niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody w warto'ciach pieni&$nych znajduj"cych si& w pieczy, pod dozorem lub kontrol" osób 
obj&tych ubezpieczeniem, polegaj"ce na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie niezale$nie od )ród%a obowi"zku 
odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienale$yte wykonanie zobowi"zania).

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w warto'ciach pieni&$nych, z których osoby obj&te ubezpieczeniem korzysta%y na podstawie umowy 

najmu, dzier$awy, u$yczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;
2) szkód w warto'ciach pieni&$nych przyj&tych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych 

podobnych czynno'ci, powsta%ych w czasie ich wykonywania;
3) szkód wynik%ych z dzia%ania lub zaniechania, uczestnictwa, wspó%dzia%ania lub wspó%uczestnictwa osób 

wcze'niej karanych b&d"cych pracownikami osób obj&tych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby obj&te 
ubezpieczeniem si& pos%uguj";

4) szkód polegaj"cych na zagini&ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta%ych w zwi"zku 
z: po'wiadczeniem nieprawdy, podst&pem, wymuszeniem, szanta$em, przyw%aszczeniem, niszczeniem, 
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, 
wprowadzeniem w b%"d lub wykorzystaniu pozostawania w b%&dzie.

3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

4. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1000 z%.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia. 

 
W'%czenie szkód wynik'ych bezpo$rednio lub po$rednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania si" do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych (klauzula 006)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o:
1) szkody na osobie lub w mieniu powsta%e po'rednio lub bezpo'rednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania si& do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; 
2) koszty usuni&cia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczaj"cych poniesione przez osoby 

trzecie.
2. Szkody i koszty okre'lone w ust. 1 powy$ej obj&te s" zakresem ubezpieczenia o ile s" spowodowane przez nag%e, 

mo$liwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w ca%o'ci zaistnieje w okre'lonym 
czasie i miejscu. 

3. Wszystkie szkody b&d"ce nast&pstwem tego samego zdarzenia uwa$a si& za jeden wypadek, z którego roszczenia 
mog" by( zg%oszone do umowy ubezpieczenia obowi"zuj"cej w dniu zaistnienia wypadku.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowa# za straty moralne wynikaj"ce 
po'rednio lub bezpo'rednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si& do powietrza, wody, gruntu 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. 

5. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

6. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1 000 z%. 
7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w pkt 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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W'%czenie szkód w rzeczach stanowi%cych przedmiot obróbki, naprawy lub innych 
czynno$ci w ramach us'ug wykonywanych przez osoby obj"te ubezpieczeniem 
(klauzula 007)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowi"cych przedmiot obróbki, naprawy lub 
innych czynno'ci wykonywanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem, powsta%e w czasie ich wykonywania.

2. W razie w"tpliwo'ci w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby obj&te ubezpieczeniem  
z poszkodowanym, czy przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynno'ci jest ca%a rzecz, czy jej cz&'(, za 
przedmiot tych czynno'ci uznaje si& mo$liw" do wyodr&bnienia pod wzgl&dem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym 
cz&'( rzeczy poddan" obróbce, naprawie lub innym czynno'ciom.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby obj&te ubezpieczeniem korzysta%y na podstawie umowy najmu, dzier$awy, 

u$yczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego;
2) utraty rzeczy nie wynikaj"cej z ich zniszczenia lub uszkodzenia;
3) szkód w warto'ciach pieni&$nych i wszelkiego rodzaju dokumentach;
4) szkód wyrz"dzonych podczas prac %adunkowych wszelkiego rodzaju.

4. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

5. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 500 z%.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
W'%czenie szkód wyrz%dzonych przez dostarczon% lub wyprodukowan% energi"  
oraz szkód wynik'ych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci (klauzula 008)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie wyrz"dzone przez energi& dostarczon" lub wyprodukowan" przez 
osoby obj&te ubezpieczeniem oraz o szkody w mieniu lub na osobie wynik%e z niedostarczenia energii  
w jakiejkolwiek postaci.

2. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" w wysoko'ci 1000 z%.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 

zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
 
W'%czenie szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek 
wadliwo$ci produktów dostarczonych przez osoby obj"te ubezpieczeniem  
(klauzula 009)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes oraz z zastrze$eniem ust. 3 poni$ej, strony 
postanowi%y rozszerzy( zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek 
wadliwo'ci produktów dostarczonych przez osoby obj&te ubezpieczeniem polegaj"ce na:
1) zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy producenta produktu finalnego zmieszanych lub po%"czonych z wadliwymi 

produktami dostarczonymi przez osoby obj&te ubezpieczeniem, z wy%"czeniem kwoty odpowiadaj"cej cenie 
dostarczonych przez osoby obj&te ubezpieczeniem;

2) poniesieniu kosztów produkcji wyrobu finalnego, z wy%"czeniem kwoty odpowiadaj"cej cenie dostarczonych 
przez osoby obj&te ubezpieczeniem produktów;

3) poniesieniu dodatkowych kosztów na usuni&cie szkód w produkcie finalnym lub doprowadzenie go do 
stanu odpowiadaj"cego wymogom prawnym lub rynkowym; przy czym Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty 
wynikaj"cej ze stosunku ceny dostarczonych przez osoby obj&te ubezpieczeniem produktów do ceny sprzeda$y 
produktu finalnego;

4) zmniejszeniu przychodów wskutek konieczno'ci obni$enia ceny przerobionego produktu finalnego,  
z zastrze$eniem, $e Ubezpieczyciel nie pokrywa kwoty odpowiadaj"cej stosunkowi ceny zap%aconej za 
dostarczony przez osoby obj&te ubezpieczeniem produkt do ceny, za któr" przerobiony produkt móg%by by( 
sprzedany, gdyby produkt dostarczony przez osoby obj&te ubezpieczeniem nie by% wadliwy; odszkodowanie 
jest przyznawane zamiast kosztów, o których mowa w pkt 2) powy$ej.
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2. Za poszkodowanego w rozumienia niniejszej klauzuli uwa$a si& osob&, która ponios%a szkody wskazane  
w ust. 1 pkt 1)-4) powy$ej. 

3. Je$eli oka$e si&, $e mo$liwe jest doprowadzenie przerobionego produktu do stanu umo$liwiaj"cego jego sprzeda$, 
w drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu naprawczego, Ubezpieczyciel oceni koszty takiego procesu; przy 
czym z kwoty odszkodowania Ubezpieczyciel potr"ca kwot& odpowiadaj"c" stosunkowi ceny zap%aconej  
za dostarczony przez Ubezpieczaj"cego produkt do ceny, za któr" przerobiony produkt mo$e by( sprzedany.

4. Ochrona nie obejmuje:
1) szkód wynik%ych z opó)nie# jakiegokolwiek rodzaju;
2) spodziewanego zysku, który nie zosta% uzyskany;
3) kosztów poniesionych na usuni&cie i zast"pienie wadliwej rzeczy przez rzecz woln" od wad;
4) jakichkolwiek strat po'rednich innych od jednoznacznie obj&tych ubezpieczeniem.

5. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

6. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  
nie mniej ni$ 1000 z%.

7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
W'%czenie szkód poniesionych przez u&ytkownika maszyn lub urz%dze) 
wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez osoby 
obj"te ubezpieczeniem, powsta'e wskutek wadliwo$ci rzeczy wytworzonych lub 
poddanych obróbce z u&yciem tych maszyn lub urz%dze) (klauzula 010)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody poniesione przez u$ytkownika maszyn lub urz"dze# wyprodukowanych, naprawionych, 
dostarczonych lub konserwowanych przez osoby obj&te ubezpieczeniem, powsta%e wskutek wadliwo'ci rzeczy 
wytworzonych lub poddanych obróbce z u$yciem tych maszyn lub urz"dze# polegaj"ce na:
1) zniszczeniu lub uszkodzeniu produktów wytworzonych lub poddanych obróbce z u$yciem tych maszyn lub 

urz"dze#;
2) nak%adach i wydatkach na produkcj& lub obróbk&, straconych w zwi"zku z wadliwo'ci" tych maszyn lub 

urz"dze#;
3) dodatkowych wydatkach poniesionych na poczet usuni&cia wad albo szkód w produktach wytworzonych 

lub poddanych obróbce z u$yciem tych maszyn lub urz"dze#, w celu doprowadzenia ich do stanu 
odpowiadaj"cego wymogom prawnym lub rynkowym.

2. Za poszkodowanego w rozumieniu niniejszej klauzuli uwa$a si& osob&, która ponios%a szkody wskazane  
w ust. 1 pkt 1)-3) powy$ej.

3. Ochrona nie obejmuje: 
1) szkód wynik%ych z opó)nie# jakiegokolwiek rodzaju;
2) spodziewanego zysku, który nie zosta% uzyskany;
3) kosztów poniesionych na usuni&cie i zast"pienie wadliwej rzeczy przez rzecz woln" od wad;
4) jakichkolwiek strat po'rednich innych od jednoznacznie obj&tych ubezpieczeniem.

4. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

5. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  
nie mniej ni$ 1000 z%.

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.
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W'%czenie szkód wynik'ych z przeniesienia chorób zaka(nych, zaka&e)  
oraz spowodowane przez wirus HIV (klauzula 011)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody wynik%e z przeniesienia chorób zaka)nych, zaka$e# oraz spowodowane przez wirus HIV.

2. Ochrona nie obejmuje szkód wynik%ych z nieprzestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur  
w zakresie zapobiegania chorobom zaka)nym i zaka$eniem, przewidzianych przepisami prawa w zakresie 
dzia%alno'ci prowadzonej przez osoby obj&te ubezpieczeniem.

3. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.

 
W'%czenie szkód powsta'ych wskutek cofni"cia si" cieczy w systemach 
kanalizacyjnych (klauzula 012)
1. Z zachowaniem pozosta%ych, niezmienionych niniejsz" klauzul", postanowie# umowy ubezpieczenia okre'lonych 

we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes, strony postanowi%y rozszerzy( zakres 
ubezpieczenia o szkody powsta%e wskutek cofni&cia si& cieczy w systemach kanalizacyjnych.

2. Odpowiedzialno'( Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1 powy$ej, ograniczona jest do wysoko'ci 
limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.

3. Dla szkód okre'lonych w ust. 1 powy$ej wprowadza si& franszyz& redukcyjn" wynosz"c" 10% wysoko'ci szkody,  
nie mniej ni$ 1000 z%.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okre'lony w ust. 1 powy$ej Ubezpieczaj"cy zobowi"zany jest 
zap%aci( dodatkow" sk%adk& okre'lon" w umowie ubezpieczenia.




