WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH

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.

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

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.
_______________________________________________________________
UZ 4/12
PWS Konstanta SA

2

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 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) 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.

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,
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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 100.000,00 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 100.000,00 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,
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
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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
………..,00
zł
(słownie:
…………………………………… 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.

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.
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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 50.000,00 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.

54.KLAUZULA SZADZI KATASTROFALNEJ
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek szadzi katastrofalnej. Za
szadź katastrofalną uważane są szkody powstałe na skutek zwiększonego obciążenia
przewodów linii napowietrznych ciężarem osadzonego na nich szronu, śniegu lub lodu
przekraczającego wielkość obciążeń określonych dla przewodów w warunkach występowania
szadzi katastrofalnej.

55.DEFINICJA PIORUNA
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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.

56.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.).
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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
………..,00
zł
(słownie:
…………………………………… 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

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
………..,00
zł
(słownie:
…………………………………… 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

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.
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KLAUZULA
BEZSKŁADKOWEGO
OBJĘCIA
NISKOCENNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

OCHRONĄ

UBEZPIECZENIOWĄ

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową niskocenne składniki majątku w
ubezpieczeniu od ognia
i innych zdarzeń losowych. Mienie to jest ubezpieczone w
zakresie pełnym. Górna granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest suma 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) , a w odniesieniu do poszczególnych składników mienia ich wartość ewidencyjna.
Zasady proporcji nie stosuje się.

80.KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW PROCESU
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów, ponad uzgodnioną w umowie
ubezpieczenia sumę gwarancyjną, związanych ze zbadaniem zasadności wysuwanych
przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu roszczeń. Koszty te obejmują:
•

koszty pomocy prawnej poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do
wysokości dwukrotności minimalnych stawek wynagrodzenia jednego radcy prawnego
lub adwokata wynikających z obowiązujących przepisów;

•

koszty procesu, w tym koszty sądowe, zasądzone od Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do
rozstrzygnięcia sprawy.

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
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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.

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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