Załącznik Nr.6
WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i
INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
UUU

KLAUZULE OBLIGATORYJNE:
KLAUZULA STEMPLA

Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę
złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod
warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca
ilość wolnych środków

Obligatoryjna

KLAUZULA
DODATKOWEGO LIMITU
SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Dodatkowy
Limit Sumy Ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych
kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie t.j. gdy zadeklarowana Suma Ubezpieczenia
ustalona na pojedynczy przedmiot ubezpieczenia nie zapewnia pełnego
pokrycia strat powstałych w wyniku szkody na tym przedmiocie lub w
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu
na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru
szkody.

Obligatoryjna

Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia rozumiany jest jako nadwyżka nad
zadeklarowana Sumą Ubezpieczenia na pojedynczy przedmiot Ubezpieczenia.
Przy wypłacie w ramach limitu nie potrąca się zużycia technicznego.
„Dodatkowy Limit Sumy Ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie „na pierwsze ryzyko”.
Limit odpowiedzialności
ubezpieczenia wynosi:
UUU

UUU

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

Dla budynków i budowli - 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej
grupy mienia nie więcej niż 1 000 000 PLN
Dla maszyn i urządzeń ubezpieczanych w zakresie mienia od ognia
– 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej
niż 100 000 PLN
Dla pozostałych składników – 10 % Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla
tej grupy mienia nie więcej niż 200 000 PLN
KLAUZULA
OGRANICZENIA ZASADY
PROPORCJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania
proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość
niedoubezpieczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu ubezpieczenia.

Obligatoryjna

KLAUZULA
DODATKOWEGO
OGRANICZENIA ZASADY
PROPORCJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w odniesieniu do składników mienia dla których
Suma Ubezpieczenia została ustalona wg wartości księgowej brutto
(początkowej), a wartość ta jest niższa niż faktyczna wartość tego składnika
w dniu szkody lub jego wartość odtworzeniowa, postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia lub innych warunków umowy ubezpieczenia
przewidujące w takim wypadku proporcjonalną redukcję odszkodowania nie
będą miały zastosowania.

Obligatoryjna

KLAUZULA ZUŻYCIA
TECHNICZNEGO
(AMORTYZACJI)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że bez względu na stopień zużycia technicznego
lub amortyzacji składników ubezpieczonego mienia dla których ustalono
Sumę Ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (początkowej) lub
odtworzeniowej, odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości sumy
ubezpieczenia tego składnika w pełnej wartości, obejmującej koszty
naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy, z uwzględnieniem kosztów
demontażu, montażu, transportu, ceł i innych opłat, nie więcej jednak niż
cena takiej samej rzeczy lub w przypadku jej braku, rzeczy nowej o
zbliżonych parametrach.

Obligatoryjna

Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku niedotworzenia składnika

ubezpieczonego mienia.
W takim przypadku wysokość odszkodowania zostanie wyliczona na
podstawie protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia
lub odtworzenia mienia, z potrąceniem kosztów, których Ubezpieczający na
skutek nieodtworzenia nie poniósł, a które zostałyby poniesione, gdyby
odtworzenia dokonał, nie więcej jednak niż cena takiej samej rzeczy lub w
przypadku jej braku, rzeczy nowej o zbliżonych parametrach.
W każdym przypadku wartość odszkodowania nie będzie obejmować
ulepszenia stanu sprzed szkody.
Wszelkie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub innych
warunków umowy ubezpieczenia przewidujące proporcjonalna redukcję
odszkodowania ze względu na stopień zużycia technicznego lub amortyzacji
nie będą miały zastosowania.
KLAUZULA KOSZTÓW
POSZUKIWANIA
PRZYCZYNY SZKODY

1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje
udokumentowane koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody w
miejscu ubezpieczenia, jeżeli zgodnie z umową ubezpieczenia ponosi
odpowiedzialność za powstałą szkodę̨.
2. Koszty te obejmują:
 koszt robocizny i materiałów niezbędnych do identyfikacji oraz
dotarcia do elementu, którego uszkodzenie było przyczyną
powstania szkody,
 koszt wymiany lub naprawy elementu, którego uszkodzenie było
przyczyną powstania szkody,
 koszt usunięcia skutków tych działań i przywrócenia stanu sprzed
poszukiwań.
3. Powyższe koszty są pokrywane również w przypadku, gdy wystąpiło
zagrożenie powstania szkody, a Ubezpieczony podjął działania w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
4. Koszty objęte niniejszą klauzulą pokrywane są do wysokości określonego
poniżej limitu, jednak nie więcej niż do wysokości Sumy Ubezpieczenia
przedmiotu ubezpieczenia.
5. Limit odpowiedzialności ponad Sumę Ubezpieczenia wynosi: 20 000,- zł
(na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia).

Obligatoryjna

KLAUZULA
REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody
wyrządzone umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez
reprezentantów Ubezpieczającego lub osoby, za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się
właścicieli, członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów. W
przypadku jednostek samorządowych przez wymienione tu osoby rozumie się
wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz członków zarządu,
kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom
samorządowym, w szczególności dyrektorów zarządu dróg, kierowników
innych jednostek organizacyjnych, zarządców nieruchomości. Za
reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami, statutami lub na mocy prawa własności zarządzają
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym lub samorządowym.

Obligatoryjna

KLAUZULA
SKŁADOWANIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku
zalania podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze.
Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego
składowanie, położenie, ustawienie na podłodze było uzasadnione.
Limit odpowiedzialności 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Obligatoryjna

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w
terminie określonym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub też wygaśnięcia bądź rozwiązania
umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
W przypadku
nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie
przewidzianym
w
umowie
ubezpieczenia
Ubezpieczyciel
wzywa

Obligatoryjna

Klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia
znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu.
KLAUZULA PROLONGATY

Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki, wyznaczając dodatkowy co
najmniej 14 dniowy termin na zapłatę składki, liczony od daty otrzymania
wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w dodatkowym
terminie Ubezpieczyciel jest upoważniony do wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłączenie na
mocy skutecznie złożonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa
Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty raty składki wyznaczając dodatkowy,
co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym
(dodatkowym) terminie, ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego
terminu płatności raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło
obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
KLAUZULA PROCEDURY
LIKWIDACJI SZKODY

Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel
dołącza procedury likwidacji szkody zawierające opis i stosowne druki
zgłoszenia szkód, druki likwidacji szkody, oraz niezbędne dokumenty
potrzebne do likwidacji szkody, które
doręcza się Ubezpieczającemu
(Zamawiającemu) wraz z dokumentami ubezpieczenia. W okresie realizacji
umowy ubezpieczenia postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.
Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki na swój koszt, każdorazowo po
zakończeniu likwidacji szkody zawiadomi na piśmie Ubezpieczającego i
Brokera o wyniku postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego
odszkodowania lub o odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę
odmowy .

Obligatoryjna

KLAUZULA TERMINU
ZGŁASZANIA SZKÓD

W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia
terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym
terminie zostanie rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo
wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki
następuje po terminie określonym w warunkach”.

Obligatoryjna

KLAUZULA SKUTKÓW
NIEZAWIADOMIENIA
W TERMINIE O
SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają
zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.

Obligatoryjna

KLAUZULA
AUTOMATYCZNEGO
UBEZPIECZENIA
NOWEGO MIENIA

(automatyczne
ubezpieczenie
nowych inwestycji,
klauzula
inwestycyjna)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości posiadanych środków trwałych wskutek
dokonanych inwestycji, modernizacji
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili
przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna
ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z
posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno
być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem
zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia
podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlanomontażowych (w tym prób i testów).
2
Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosownej składki,
wynikającej z automatycznego pokrycia mienia w terminach i na
zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
pozostałych postanowień umowy.
3
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie
ubezpieczonego na mocy niniejszej
klauzuli mienia ograniczona jest
do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia*.
4
Z automatycznej ochrony wyłączone są sieci wodociągowokanalizacyjne
(* Suma ubezpieczenia łącznie dla wszystkich wskazanych
lokalizacji jednostki administracji samorządowej lub
Ubezpieczającego).

Obligatoryjna

KLAUZULA
AUTOMATYCZNEJ
OCHRONY DLA NOWYCH
LOKALIZACJI
(KLAUZULA MIEJSCA
UBEZPIECZENIA)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się
we wszystkich lokalizacjach na terenie statutowej działalności
Ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w
okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od
momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy
najmu, użyczenia itp.), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z
wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich
do użytkowania.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w
tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach
oraz mienie stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w
tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych
warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych .
4) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi:
10% Sumy Ubezpieczenia dla danej grupy mienia na jedną
lokalizację jednak nie więcej 2 000 000,00 zł łącznie na wszystkie
nowe lokalizacje.
5) Klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach
zalewowych, na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997
roku
Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia w
terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy.

Obligatoryjna

KLAUZULA KONSUMPCJI
SUMY UBEZPIECZENIA

Wypłata odszkodowania nie obniża Sumy Ubezpieczenia o kwotę dokonanej
wypłaty.
Klauzula nie ma zastosowania do mienia ubezpieczanego w systemie na I-sze
ryzyko oraz limitów odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia
jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Obligatoryjna

KLAUZULA ZALICZKI NA
POCZET
ODSZKODOWANIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci Ubezpieczającemu zaliczkę w
terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z
kosztorysami. Zaliczka w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części
szkody Ubezpieczyciel wypłaci na wskazane przez Ubezpieczającego konto
Pozostałą
część
kwoty
odszkodowania
Ubezpieczyciel
przekaże
Ubezpieczającemu zgodnie z terminami określonymi w OWU.

Obligatoryjna

KLAUZULA
PRZENIESIENIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. W przypadku szkody,
Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z
określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w transporcie oraz
podczas załadunku / rozładunku.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej
lokalizacji wynosi 10% Ogólnej Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia..

Obligatoryjna

KLAUZULA KATASTROFY
BUDOWLANEJ

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w
następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone,
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego, lub jego
części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów
konstrukcyjnych.

Obligatoryjna

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych za katastrofę obiektu
budowlanego
uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego,
spowodowane utratą
wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór,
torowisk, rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu obiektu
budowlanego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi 1 000 000 PLN

KLAUZULA AKTÓW
TERRORYZMU

1.

2.

3.

4.
5.
KLAUZULA AKTÓW
WANDALIZMU

KLAUZULA
UBEZPIECZENIA SZKÓD
ESTETYCZNYCH
(GRAFFITI)

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są
szkody powstałe wskutek:
a) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
b) działań
chuligańskich,
hackerów
komputerowych,
zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i
fałszywych alarmów oraz
c) innych aktów nie mających podłoża politycznego,
wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia:
500 000,00 zł
Franszyza redukcyjna dla ryzyka 5% odszkodowania, nie mniej
niż 2 500,-zł

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
objętym ochroną
ubezpieczeniową mienia od ognia, będące
bezpośrednim następstwem aktów wandalizmu lub dewastacji.
2. Przez akty wandalizmu / dewastacji rozumie się wszelkiego rodzaju
działanie powodujące zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane w obiektach
opuszczonych, nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia: 100 000,00 zł
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na uszkodzeniu
elewacji budynków w wyniku pomalowania (graffiti itp.).

Obligatoryjna

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są
szkody estetyczne
polegające na pomalowaniu, porysowaniu,
zarysowaniu powierzchni, umieszczenia napisów lub innych znaków
graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza
stosunkiem ubezpieczeniowym.

Obligatoryjna

3.
1.

2.
3.
4.
5.
KLAUZULA

Obligatoryjna

1.

2.

KLAUZULA
UBEZPIECZENIA
STRAJKÓW , ZAMIESZEK
I ROZRUCHÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi
bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające
na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację
życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych,
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

1.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia:
20 000,00 zł
Zwrotowi z tytułu niniejszej klauzuli podlegać będą koszty
oczyszczenia powierzchni.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody w ubezpieczonym mieniu objętym
ochroną ubezpieczeniową mienia od ognia , bezpośrednio powstałe
wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.
Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w
celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych.
Przez zamieszki, uważa się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje
grupy osób wymierzone
przeciwko władzy w celu zmiany
istniejącego porządku prawnego.
Przez rozruchy, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które
nie mieszczą się w kategorii
Zamieszek
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia: 500 000,00 zł

Obligatoryjna

Z

Obligatoryjna

zachowaniem

pozostałych

nie

zmienionych

niniejszą

klauzulą

UBEZPIECZENIA
RYZYKA POŚREDNIEGO
UDERZENIA PIORUNA

2.
3.
4.

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do
ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna
uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na
przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie
przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego
wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości
ubezpieczonego mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku
nagłego wzrostu napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej
spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia: 100 000,00 zł
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w
odgromnikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach,
żarówkach, lampach oraz innych częściach ulegających szybkiemu
zużyciu lub podlegających wielokrotnej wymianie w toku normalnego
użytkowania.

KLAUZULA
RZECZOZNAWCÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności
Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczonego konieczne i
uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem
przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, z zastrzeżeniem uzgodnienia z
Ubezpieczycielem faktu powołania rzeczoznawcy.
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia: 50 000,00 zł

Obligatoryjna

KLAUZULA
UBEZPIECZENIA MIENIA
LUB LOKALIZACJI
WYŁĄCZONYCH Z
EKSPLOATACJI

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie,
polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
uzgadnia się, co następuje:
1. Ubezpieczyciel pokrywa w zakresie określonym w umowie
ubezpieczenia szkody w budynkach, budowlach, maszynach,
urządzeniach oraz mieniu z nimi związanym, wyłączonych z
eksploatacji powyżej 30 dni.
2. Jeżeli wyłączenie z eksploatacji nie jest następstwem przerw
konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu
pracy, mienie określone w pkt1 objęte jest ochroną, o ile na czas
wyłączenia z eksploatacji:
wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i
zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, regularnie
kontrolowane,

teren na który znajduje się mienie wyłączone z
eksploatacji jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz
regularnie, przynajmniej raz na dobę dozorowany lub objęty
całodobowym monitoringiem,

gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w
gotowości do użycia.
3. Klauzula dotyczy lokalizacji wskazanych w umowie ubezpieczenia.
4. Limit odpowiedzialności: 150 000,-zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
5. Franszyza redukcyjns 1 000zł

Obligatoryjna

UUU

KLAUZULE FAKULTATYWNE:
KLAUZULA UDZIELENIA
AUTOMATYCZNEJ
OCHRONY DLA
NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony
dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem
500 000,00zł na jedno zdarzenie i 500 000,00zł na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie
miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i
antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już
Ubezpieczycielowi.

Klauzula
fakultatywna

KLAUZULA TERMINU
DOKONANIA OGLĘDZIN

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku powstania szkody, której

Klauzula
fakultatywna

usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego,
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 48 godzin
od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia
Ubezpieczającego do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym
dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej uprzątnięcia. W przypadku
zajścia szkód innego rodzaju, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania
oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia
szkody.
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o
podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody, oraz do
przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu oględzin
przez Ubezpieczyciela.
KLAUZULA SKUTKÓW
USZKODZENIA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO

W przypadku uszkodzenia newralgicznego sprzętu elektronicznego- (np.
serwera, centrali telefoniczne, sprzętu rozgłośni radiowej, telewizyjnej,
sprzętu zabezpieczającego dostawy wody lub energii elektrycznej lub cieplnej,
odbioru ścieków, aparatury medycznej w szpitalach, w maszynach i
urządzeniach budowlanych), którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24
godzin od godziny zgłoszenia szkody ) jest niezbędne ( konieczne) dla
normalnego
funkcjonowania
Ubezpieczającego
(przedsiębiorstwa,
administracji samorządowej, szpitala) , Ubezpieczający,
zawiadamiając
uprzednio Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do samodzielnej
likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę
zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczając wartość szkody.
Protokół wraz z fakturą za naprawę będzie stanowił podstawę do likwidacji
szkody i wypłaty odszkodowania .

Klauzula
fakultatywna

Dla pozostałego sprzętu elektronicznego samodzielna likwidacja na zasadach
j.w. jest dopuszczalna jedynie w przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie przystąpi
do oględzin szkody w terminie 48 godzin od godziny zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o
podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody, oraz do
przechowania uszkodzonych lub zniszczonych części mienia do czasu oględzin
przez Ubezpieczyciela.
KLAUZULA
DOKUMENTACJI SZKODY
I WYPŁATY
ODSZKODOWANIA

Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni
od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty,
które określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za
powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania
nie było możliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia
wyjaśnienia
tych okoliczności. Bezsporną część odszkodowania
Ubezpieczyciel wypłaci w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty poza
określonymi w dniu zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel
zawiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego nie później niż w 7 dniu od daty
zgłoszenia szkody. O kolejne uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może
się zwrócić zawiadamiając o tym Ubezpieczającego nie później niż 7 dni od
daty nadesłania uzupełnienia.

Klauzula
fakultatywna

KLAUZULA
ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

1.

Ubezpieczyciel oświadcza, że aktualny w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia stan zabezpieczeń przeciwpożarowych uznaje za
wystarczający do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, do czasu
przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych jednostkach i obiektach.
Ubezpieczyciel sporządzi raport,
w którym wskaże konieczne do
wprowadzenia uzupełnienia zabezpieczeń oraz wyznaczy termin na ich
wprowadzenie. Termin wprowadzenia uzupełnienia
istniejących
zabezpieczeń nie może być krótszy niż 30 dni roboczych od dnia
przekazania raportu i wskazówek Ubezpieczającemu.
Charakter uzupełnień nie może przekraczać wymogów zabezpieczeń
określonych jako minimalne w stosownych OWU.
Do czasu uzupełnienia wskazanych zabezpieczeń Ubezpieczający objęty
jest ochroną.

Klauzula
fakultatywna

Za opłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego
limitu i w okresie odszkodowawczym określonym poniżej uzasadnione
i udokumentowane zwiększone koszty działalności, poniesione przez
Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia
szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia.

Klauzula
fakultatywna

2.

3.
4.

KLAUZULA
UBEZPIECZENIA
ZWIĘKSZONYCH
KOSZTÓW

1.

2.

3.

4.

Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się nie ubezpieczone
w ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty
wynajmu zastępczych lokali lub powierzchni użytkowych w celu
czasowego przeniesienia działalności.
Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia i wynosi
100 000,00 zł
Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe poniesione przez
Ubezpieczającego przez okres faktycznego występowania zakłócenia nie
dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy licząc od daty powstania
szkody.

KLAUZULA
UBEZPIECZENIA MIENIA
PODCZAS TRANSPORTU
MIĘDZY
UBEZPIECZONYMI
LOKALIZACJAMI

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i
załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się
co następuje:
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w
ubezpieczonym
mieniu
podczas
transportu
pomiędzy
ubezpieczonymi lokalizacjami, powstałe na skutek zrealizowania się
jednego z podanych w niniejszej klauzuli ryzyk:
a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek
statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad,
lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi,
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek
drzew, budynków lub budowli;
b) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
c) szkody podczas załadunku i rozładunku.
2. Za początek transportu uważa się moment pierwszego
przemieszczenia ładunku w miejscu składowania ubezpieczonego
mienia, a za koniec transportu – moment ostatecznego
umieszczenia ładunku w docelowym miejscu składowania /
użytkowania.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe
podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby
trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych,
w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o
świadczenie usług logistycznych.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub opakowania
bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka
transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub
rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
c) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia,
naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
d) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
e) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub
odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi
substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia
przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu,
których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami – o ile
miało to wpływ na powstanie rozmiar szkody;
f) w mieniu uszkodzonym lub niekompletnym w chwili załadunku,
w takim zakresie w jakim uszkodzenie lub zdekompletowanie
nie mają związku z powstałą szkodą.
5. Limit Sumy Ubezpieczenia ustalony niniejszą klauzulą stanowi górną
granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte
niniejszą Klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia i wynosi: 100 000,- zł.

Klauzula
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KLAUZULA LIKWIDACJI
MAŁYCH SZKÓD

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i
załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się,
iż w przypadku wystąpienia szkody majątkowej, której szacunkowa wartość
nie przekracza 5.000,00 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się w sposób
następujący:
1) Ubezpieczający
niezwłocznie
dokona
zgłoszenia
szkody
do
Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy
ubezpieczenia.
2) Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia
bez oczekiwania na oględziny likwidatora.

Klauzula
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3) Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty
niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:
a. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
b. Dokładny opis zdarzenia,
c. Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia
bezpośrednio po szkodzie,
d. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia
sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena
serwisu
e. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione
w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f. Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz
dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych
(potwierdzone za zgodność z oryginałem),
g. W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach
wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
h. W przypadku zalania - protokół spisany z najemcą / wynajmującym.
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku
dodatkowo:
i.
Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
j.
Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w
związku ze zdarzeniem,
k. Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu,
oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w
dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem
agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu
usług dot. ochrony obiektu, jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
l.
Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego,
wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu
systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
4) Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel
przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania
likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
5) Klauzula
niniejsza
nie
ogranicza prawa Ubezpieczyciela do
przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na
obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.
6) Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% zostanie
zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela, podobnie wymienione
podzespoły itp.

