WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH

1.

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

1.

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego
odszkodowanie należy
się, a
Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.

2.

Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim
umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru
szkody.

3.

Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków
zarządu,
b) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy,
c) w spółkach jawnych – wspólników,
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu,
e) w spółkach cywilnych - wspólników,
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia.

2.

KLAUZULA OKOLICZNOŚCIOWA

Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia
okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenia przebiegu zdarzenia, ustalenia osoby
sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez
konieczności oczekiwania na orzeczenie lub inne rozstrzygnięcie prawomocnie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
3.
KLAUZULA OGLĘDZIN
(NIE DOTYCZY UBEZPIECZEŃ OC)
1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia
wiadomości o szkodzie. Po upływie powyższego terminu Ubezpieczyciel nie może
powoływać się na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany.
2. Ubezpieczający/Ubezpieczony może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody
w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub
przywrócenia działalności przedsiębiorstwa (np. produkcji lub dostaw energii elektrycznej,
cieplnej itp., innej działalności).

4.
KLAUZULA ZALICZKOWA
Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu zaliczkę
w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku o zapłatę zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę powstałą z ryzyka
objętego umową ubezpieczenia. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Ubezpieczający/ Ubezpieczony przedstawia Ubezpieczycielowi do akceptacji najpóźniej wraz
z wnioskiem o wypłatę zaliczki. Wysokość wynikającą z kosztorysu przyjmuje się za bezsporną
jedynie dla potrzeb ustalenia zaliczki.
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Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5.
KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH
(NIE DOTYCZY UBEZPIECZEŃ OC)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:
akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą
ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie
otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz
koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność
Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją
mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez
Ubezpieczonego,
-

ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją
upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło,
a interwencja była uzasadniona,

-

koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,

-

koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów,

-

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany
i rekultywacji), kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów,
poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą
ubezpieczonych obiektów),

-

koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne,
bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała,

-

koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia,
oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem,

-

koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,

-

zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe
w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także
koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń
itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia
danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie
tego typu inne wydatki,

-

koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom,
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których
zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków;
z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione
na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia
powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich
stawek rynkowych,

-

koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów.
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Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy
wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku 250.000,00 zł ).

6.

KLAUZULA POCZĄTKU OKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki),
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia
jako początek okresu ubezpieczenia.

7.

KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO

Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego uważa się datę złożenia dyspozycji
realizacji polecenia przelewu bankowego, bez względu na formę, a nie datę wpływu środków
na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.

8.

KLAUZULA ZAKAZU POTRĄCANIA

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie
Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat składki w terminach innych, niż określone
w umowie ubezpieczenia.
9.

KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI

Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki
o czternaście dni, bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę, pod
warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed
upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.

10.

KLAUZULA TERMINU ZGŁOSZENIA SZKODY

Termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu,
w którym Ubezpieczający/ Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej
ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że Ogólne Warunki
Ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.
Dopuszcza się zawiadomienie o szkodzie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

11.
1.

KLAUZULA WAŻNYCH POWODÓW WYPOWIEDZENIA
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy
Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

ubezpieczenia

przez

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia
odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
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b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia
Ubezpieczający/ Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, przy
czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym.
2.

12.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, o których mowa w ust.
1, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS

Wszelkie rozliczenia płatności inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia, albo
klauzuli pierwszej aktualizacji, dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, bez potrącania kosztów manipulacyjnych.

26. KLAUZULA LOKALIZACJI
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na
terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy, a także wszystkie miejsca,
gdzie Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność. Ochrona nie obejmuje szkód
powstałych podczas transportu, w tym transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego. Ubezpieczający/ Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić Ubezpieczycielowi nową
lokalizację nie później, niż w terminie 60 dni od dnia przyjęcia nowej lokalizacji.

27.KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW
W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową,
w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa
z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności
uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest
kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia,
chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy
ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela.
Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego.
28.KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI
W przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel zezwala, aby
uszkodzone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej
lokalizacji według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający
wymogom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, pod warunkiem, że wysokość odszkodowania
w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić,
gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej
lokalizacji.

29.KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania.
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30.KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia
przeciwpożarowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania.

31.KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH
Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania.

32.KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA – ROCZNY OKRES POKRYCIA
1.

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości
środków trwałych w okresie ubezpieczenia, wynikający z nabycia tych środków,
modernizacji, remontu lub nakładów adaptacyjnych w ubezpieczonych środkach. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
ryzyka związanego ze wzrostem wartości tych środków.

2.

Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości
środków, niezależnie od faktycznego okresu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

3.

Rozliczenie składki w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości środków nastąpi
w terminie 45 dni od końca okresu ubezpieczenia.

4.

Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku
okresu ubezpieczenia, a faktyczną wartością środków w ostatnim dniu okresu
ubezpieczenia. Składka lub zwrot składki zostanie naliczony od zmiany wartości, tzn.
wzrostu lub obniżenia wartości środków, która zostanie przemnożona przez stawkę
stanowiącą ½ stawki obowiązującej w trakcie okresu ubezpieczenia.

5.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla klauzuli automatycznego pokrycia w okresie
ubezpieczenia wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków zgłoszonych do
ubezpieczenia.

6.

Nowonabyte mienie lub inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, że zostanie indywidualnie zgłoszone do Ubezpieczyciela.
Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy łączna suma ubezpieczenia środków na
podstawie niniejszej klauzuli przekroczy przyjęty limit.
Klauzula obejmuje również środki trwałe, o które wzrósł majątek Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w okresie od dnia, według którego podano Ubezpieczycielowi dane o tych
środkach do dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

35.KLAUZULA LIKWIDACYJNA (WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO, WARTOŚĆ
ODTWORZENIOWA)
1.

Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego
środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości przyjętej do
ubezpieczenia, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.
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2.

Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest jego zadeklarowana suma
ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej.

3.

Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy
Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub
odbudowa nastąpi w innej lokalizacji.

4.

Zasada proporcji ma zastosowanie, gdy suma ubezpieczenia określona według wartości
księgowej brutto jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej
z faktycznych zapisów księgowych. W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości
odtworzeniowej w systemie sum stałych zasada proporcji ma zastosowanie w przypadku
składników mienia, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy
podanej do ubezpieczenia.

36.KLAUZULZA PRZECHOWYWANIA/SKŁADOWANIA MIENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego niezależnie
od miejsca i sposobu jego przechowywania lub składowania, nie wyłączając majątku
przechowywanego
lub
składowanego
bezpośrednio
na
podłodze,
jak
również
w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu (w tym na podłodze), o ile jest to
uzasadnione rodzajem lub charakterem, czy właściwościami mienia.

37.KLAUZULA UPADKU NA UBEZPIECZONE MIENIE
Ubezpieczeniem objęte jest wypadek ubezpieczeniowy polegający na upadku drzew,
budynków, masztów i innych budowli lub przedmiotów na ubezpieczone mienie, niezależnie od
jego przyczyny.

38.KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach lub urządzeniach
(wewnętrznych i zewnętrznych): wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub innych urządzeniach technologicznych, w tym szkody wynikające z zamarznięcia lub
pęknięcia.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

39.KLAUZULA NIEZACHOWANIA PARAMETRÓW PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
W zakresie ustanowionego limitu w wysokości 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko szkód
wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego, w tym również wywołanych
pośrednim uderzeniem pioruna.
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40.KLAUZULA KATASTROFY BUDOWALNEJ
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko katastrofy budowlanej, tj. niezamierzone, nagłe
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub
wymiany,
b. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
c. awaria instalacji.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu przeznaczonym do rozbiórki lub
złomowania.
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

41.KLAUZULA
UBEZPIECZENIA
I INSTALACYJNYCH

ROBÓT

BUDOWALNYCH,

MONTAŻOWYCH

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
- robót ziemnych,
- prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych
oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę,
pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub
konstrukcji dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji.
Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz
mienia będącego przedmiotem w. w. robót/ prac do 500.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

42.KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW SKAŻENIA I ZANIECZYSZCZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

45.KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, SABOTAŻU, ROZRUCHÓW, STRAJKÓW, ITP.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
powstałe wskutek sabotażu, strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad,
niepokojów społecznych, w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody będące następstwem akcji
(indywidualnych, czy grupowych) organizowanych z pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub
obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia
publicznego, bądź zdezorganizowania pracy transportu publicznego, zakładów usługowych,
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wytwórczych i innych prowadzących działalność gospodarczą i innych tego typu zdarzeń,
włącznie z aktami terroryzmu.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

46.KLAUZULA KOSZTÓW DOSTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ORGANÓW
PAŃSTWOWYCH
Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni odtworzenia mienia,
zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
lub zażąda pewnych honorariów, czy składek jako wstępny warunek odtworzenia mienia,
wówczas
Ubezpieczyciel
zobowiązuje
się
ponadto
zapłacić
Ubezpieczonemu/
Ubezpieczającemu:
- różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/ Ubezpieczony
poniósłby, gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem faktycznie
poniesionym na odbudowę,
- kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego
przyczyną jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania którego
Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni
odtwarzanie mienia bez zbędnej zwłoki,
- wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę
ubezpieczonego mienia,
- inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dokonanie zmian
w specyfikacji lub poniesione w związku ze zmianą planów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.00,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) ponad sumę ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
47.KLAUZULA LIKWIDACYJNA W ŚRODKACH NISKOCENNYCH
1.

Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego
środka niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez
potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.

2.

Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub
ceny zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w
przypadku, gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy
zniszczonego mienia lub odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji.

3.

Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.

48.KLAUZULA DEFINICJI HURAGANU
Poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek, chyba że ogólne
warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na podstawie
potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku takiej
możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub
w bezpośrednim sąsiedztwie.
W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną szkody spowodowane przez drzewa, krzewy,
maszty lub inne budowle i przedmioty, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie
znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru.
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49.KLAUZULA DEFINICJI UDERZENIA POJAZDU
Poprzez uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie
uderzenie pojazdu lub ładunku przez niego przewożonego w ubezpieczone mienie, w tym
również w sytuacji, gdy pojazd był kierowany lub eksploatowany przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub osobę, za którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

50.KLAUZULA DEFINICJI POWODZI
Za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód
płynących lub stojących, podniesienia się wód gruntowych oraz wzmożonego przepływu mas
wodnych, bez względu na ich wystąpienie z brzegów czy nadmierne opady.

51.KLAUZULA OPADÓW ŚNIEGU
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikłe z opadów śniegu. Za szkody, o których
mowa w zdaniu poprzednim uważa się również zniszczenia lub uszkodzenia budowli, budynku
lub elementów opierzenia, orynnowania dachu na skutek ciężaru śniegu, lodu, zalania,
topnienia mas śniegu lub szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego
podczas zamarzania/ rozmarzania wody. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się
pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, do
wysokości sumy ubezpieczenia danego składnika majątku.

52.KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA
1.

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w
tym również wskutek wyładowania atmosferycznego. Z ochrony ubezpieczeniowej
wyłączone są urządzenia przeciwprzepięciowe.

2.

Za przepięcia uważane są szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio gwałtownym
wzrostem napięcia w sieci elektrycznej, w tym w wyniku wyładowania atmosferycznego
(w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna), zjawiskami pochodnymi, działaniem
pola elektromagnetycznego, indukcji itp. oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego.

3.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

53.DEFINICJA SABOTAŻU
Za sabotaż uważana jest zamierzona dezorganizacja pracy przez uchylanie się od niej lub
wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji, ukryte,
zamaskowane działanie mające na celu przeszkodzenie w realizacji jakiegoś planu, podjęte
przez osoby mające go realizować.
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54.DEFINICJA PIORUNA
Uderzenia pioruna - za uderzenie pioruna uważa się:
bezpośrednie działanie prądu piorunowego lub jego części przepływającej przez obwód
wewnętrzny i zewnętrzny w wyniku uderzenia pioruna w przedmiot ubezpieczenia lub
urządzenie piorunochronne, bezpośrednie oddziaływanie pola elektromagnetycznego kanału
piorunowego lub przewodów z prądem piorunowym na obwody zewnętrzne i wewnętrzne
w wyniku uderzenia pioruna w przedmiot ubezpieczenia lub urządzenia piorunochronie,
oddziaływanie częściowych prądów piorunowych lub napięć i prądów indukowanych w wyniku
uderzenia pioruna we wprowadzone do obiektu linie, w pobliżu tych linii lub połączone z nimi
obiekty, oddziaływanie napięć i prądów przenoszonych przez grunt lub przez ułożone
w gruncie ciągi przewodzące w wyniku uderzenia pioruna w ziemię lub sąsiedni obiekt.

55.DEFINICJA WYBUCHU
Za wybuch uważana jest gwałtowna zmiana stanu równowagi wywołana dążnością do
rozprzestrzeniania się gazów, pyłów, pary lub cieczy, z jednoczesnym ich wyzwoleniem. Przez
wybuch rozumie się również implozję, a także eksplozję materiałów wybuchowych (np.
wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych, podłożenie bomby, bez względu na to komu
bomba została podłożona itd.).

59.KLAZULA ODKUPU URZĄDZEŃ
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia
o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak, niż suma
ubezpieczenia, a odtworzenie mienia nie będzie traktowane jako modernizacja.

61. KLAUZULA DEWASTACJI
1.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ryzyko dewastacji rozumianej jako
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

2.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie znajdujące w lokalu (budynku), jak i poza nim.
Ubezpieczeniem objęte są również szkody polegające na pomalowaniu (graffiti) oraz inne
uszkodzenia naruszające estetykę, a nie wpływające na funkcjonowanie ubezpieczonego
przedmiotu.

62.KLAUZULA KRADZIEŻY URZĄDZEŃ ZEWZNĘTRZNYCH
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży należące do
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego urządzenia zewnętrzne na budynkach lub budowlach,
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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63.KLAUZULA KOSZTÓW NAPRAWY ZABEZPIECZEŃ
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży
z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu lub
uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi,
żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia
urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy, sejfy, schowki, powstałe w związku z utratą lub
zniszczeniem kluczy.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20.000,00 zł
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

na jedno i wszystkie

66.KLAUZULA LOKALIZACJI NIECZYNNYCH
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również lokalizacje (obiekty), w których zaprzestano
działalności, bez względu na długość okresu wyłączenia z eksploatacji.
Ubezpieczyciel pokryje szkody w mieniu, w tym w budynkach, budowlach, maszynach
lub urządzeniach, wchodzącym w skład przedsiębiorstwa wyłączonego z eksploatacji,
z wyłączeniem budynków i mienia przeznaczonego do rozbiórki, bądź likwidacji.

82.KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO –
ROZLICZENIE ROCZNE
1.

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości
urządzeń lub sprzętu elektronicznego z grup KRŚT 491, 492… w okresie ubezpieczenia,
wynikający
z
nabycia,
modernizacji,
remontu
lub
nakładów
adaptacyjnych
w ubezpieczonym składniku mienia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą
przejścia na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego ryzyka związanego ze wzrostem wartości
tego mienia.

2.

Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości mienia,
niezależnie od faktycznego okresu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

3.

Rozliczenie składki w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości mienia nastąpi
w terminie 45 dni od końca okresu ubezpieczenia.

4.

Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku
okresu ubezpieczenia, a faktyczną wartością mienia w ostatnim dniu okresu
ubezpieczenia. Składka lub zwrot składki zostanie naliczony od zmiany wartości, tzn.
wzrostu lub obniżenia wartości mienia, która zostanie przemnożona przez stawkę
stanowiącą ½ stawki obowiązującej w trakcie okresu ubezpieczenia.

5.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla klauzuli automatycznego pokrycia w okresie
ubezpieczenia wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego/ urządzeń
zgłoszonej do ubezpieczenia.

6.

Nowonabyte mienie lub inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, że zostaną indywidualnie zgłoszone do Ubezpieczyciela.
Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy łączna suma ubezpieczenia mienia
ubezpieczonego na podstawie klauzuli przekroczy przyjęty limit.
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84 . KLAZULA WIEKU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Wypłata odszkodowania nastąpi, w zależności od postanowień umowy , do wartości
odtworzeniowej albo księgowej brutto, nie zależnie od wieku sprzętu przyjętego do
ubezpieczenia.
91 KLAUZULA TRANSFORMATORÓW
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgłoszone transformatory bez względu na ich wiek.
92KLAUZULA WŁĄCZAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ
ZWIERZĘTA DROBNE
Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność za szkody elektryczne występuje również,
gdy przyczyną szkody jest wtargnięcie do urządzenia elektrycznego drobnych zwierząt.
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