
Załącznik nr 1a 

 

KLAUZULE DO ZADANIA NR 1  

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, 

MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

I. KLAUZULE OBLIGATORYJNE  

1. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz 

przeciwpożarowych i uznaje je za wystarczające. 

Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane 

zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

2. Klauzula „pro rata temporis” 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanowiły, że w przypadku rozliczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy, w tym 

związanych ze zwrotami lub dopłatami składek (o ile nie podlegają one rozliczeniu na mocy klauzuli 

automatycznego pokrycia), będą realizowane w systemie pro rata temporis za każdy dzień 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.   

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

3. Klauzula reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanowiły, że  Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa – z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Zarząd Spółki.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 



4. Klauzula miejsc ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we 

wszystkich lokalizacjach Ubezpieczającego na terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający 

rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu 

przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.), pod 

warunkiem, że adresy tych lokalizacji,  wartości znajdującego się w nich mienia oraz informacje 

odnośnie istniejących w tej lokalizacji zabezpieczeń zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela 

w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytkowania.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

5. Klauzula katastrofy budowlanej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanowiły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

wyniku katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się gwałtowne i niezamierzone zniszczenie 

części lub całości obiektu budowlanego, w tym konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów.  

Katastrofą budowlaną nie jest:  

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany,  

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, 

c) awaria instalacji.  

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości 1 000 000,00 zł.  

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł. 

Zakres ochrony nie obejmuje szkód: 

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, 

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

6. Klauzula 72 godzin 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 



Ubezpieczyciel potwierdza, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po 

sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach niniejszej 

umowy ubezpieczenia,  będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy 

ubezpieczenia i franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

7. Klauzula płatność rat  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że w przypadku kiedy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki/raty 

dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia 

składki/raty uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na 

rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków.  

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 

odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

8. Klauzula terminu zgłoszenia szkody 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że Ubezpieczający / Ubezpieczony zobligowany jest dokonać zgłoszenia 

szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 

powstania szkody lub od momentu powzięcia wiedzy o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki  

ubezpieczeń przewidują dłuższy termin na jej zgłoszenie. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

9. Klauzula akceptacji ryzyka 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel  oświadcza,  że przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu były 

niezbędne fakty do właściwego oszacowania ryzyka, z zastrzeżeniem, iż nie zostały one podstępnie 

zatajone przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 



odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

10. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel  uznaje, że w przypadku zaistnienia szkody wyłączona zostaje zasada stosowania 

proporcjonalnej redukcji odszkodowania jeżeli: 

a) wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia,  

b) niedoubezpieczenie nie przekracza 20% różnicy  pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia 

mienia i wartością ubezpieczanego mienia na dzień powstania szkody. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

11. Klauzula poszukiwania wycieków 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z 

instalacji (w tym wodno - kanalizacyjnej lub technologicznej) jak również koszty usunięcia takich 

skutków poszukiwań. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości 10 000,00 zł. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

12. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że odszkodowanie zostanie wypłacone w wartości odtworzenia (maksymalnie 

do wysokości wartości księgowej brutto), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego 

sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami 

jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego / uszkodzonego, z uwzględnieniem kosztów 

transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, 

niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

13. Klauzula okolicznościowa 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  



określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że 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.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

14. Klauzula warunków i taryf  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, iż wszelkie doubezpieczenia, podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitów 

odpowiedzialności inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia dokonywane będą na 

podstawie warunków i stawek stosowanych w niniejszej umowie ubezpieczenia.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

15. Klauzula przewłaszczeniowa 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego 

należącego do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem 

własności na instytucję finansującą (np. bank, gwarant, leasingodawca, dostawca) jak również na 

inne podmioty zależne, chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w 

tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

16. Klauzula rozstrzygania sporów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia 

strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 



17. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że Ubezpieczyciel pokryje szkody w mieniu czasowo wyłączonym z 

eksploatacji pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

18. Klauzula automatycznego pokrycia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową 

nowonabyte mienie, lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek 

przeszacowania, wykonanych inwestycji, modernizacji, remontów z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Klauzula 

automatycznego pokrycia nie podlega rozliczeniu w przypadku gdy wzrost wartości mienia w 

danym rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy kwoty 250.000,00 zł. W przypadku gdy 

wzrost wartości w danym, rocznym okresie rozliczeniowym przekroczy powyższą kwotę, 

Ubezpieczający  dopłaci składkę z zastosowaniem 50% rocznej stawki ubezpieczeniowej.  Klauzula 

automatycznego pokrycia zostanie rozliczona w terminie 60 dni po zakończeniu danego rocznego 

okresu ubezpieczenia. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

19. Klauzula aktów terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 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 jakiejkolwiek osoby / grupy osób w 

imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub 

wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły, zastraszania, chaosu, przemocy. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 



20. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub 

modernizacyjnych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanawiają, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie prace 

budowlano - montażowe, remontowe lub modernizacyjne w mieniu będącym: 

a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnych sum ubezpieczenia 

b) przedmiotem robót budowlano – montażowych, remontowych lub modernizacyjnych – do limitu 

1.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że realizacja ww robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 

 

21. Klauzula automatycznego doubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że po zaistnieniu zdarzenia na skutek którego do Ubezpieczyciela zostaje 

skierowane roszczenie o wypłatę odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu 

odnowieniu bez konieczności pisemnego wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest 

automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej 

ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie ubezpieczyciela. Automatyczne doubezpieczenie 

nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

22. Klauzula kosztów dodatkowych  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel dodatkowo pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których 

mowa poniżej: 

a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na 

celu niedopuszczenie do zwiększenia strat;  

b) koszty odgruzowywania, wyburzania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem 

akcji ratowniczych i innego rodzaju interwencji jak również szkód powstałych w przypadku działań 

przeprowadzanych przez upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie 

wystąpiło, natomiast interwencja była uzasadniona. 

c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 



niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, 

d) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku 

ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy, 

e) koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą, 

f) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,  

g) koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, 

powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem,  

h) koszty pokrycia wynagrodzenia rzeczoznawców, architektów, które winny być pokryte przez 

Ubezpieczonego w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody, 

i) koszty przeniesienia, przewiezienia urządzeń i maszyn, materiałów itp. do nowych pomieszczeń, 

łącznie z ich adaptacją, 

j) koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, urządzeń lub 

maszyn, 

k) koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności. 

Dla ww kosztów ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

23. Klauzula przepięciowa 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że ubezpieczeniem zostają objęte szkody powstałe w wyniku pośrednich 

wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 

elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), jak również w wyniku zmian parametrów 

prądu elektrycznego (m.in. wskutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących 

maszyny i urządzenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia 

izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości 500.000,00 zł. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 

 

24. Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  



określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej 

pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie 

ustaje, nie skutkuje także jej zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie 

Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając mu co najmniej              

7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku, gdy Ubezpieczający nie zapłaci 

składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie rozwiązać umowę ubezpieczenia ze 

skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres 

przez który ponosił odpowiedzialność.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

25. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela 

również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie 

na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu 

nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.                                                 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

26. Klauzula początku odpowiedzialności   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że 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.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

27. Klauzula rażącego niedbalstwa   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 



strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

odpowiedzialności cywilnej, maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

28. Klauzula likwidacji drobnych szkód 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że w przypadku wystąpienia szkody, w której szacowana przez Ubezpieczającego 

wysokość szkody nie przekroczy kwoty 10 000,00 zł, Ubezpieczający / Ubezpieczony mają prawo 

po uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do jej samodzielnej likwidacji. Warunkiem 

koniecznym jest sporządzenie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego protokołu, który będzie 

zawierał następujące informacje: 

a) data sporządzenia protokołu, 

b) datę wystąpienia szkody, 

c) skład komisji,  w tym dane osoby sporządzającej protokół, 

d) przyczynę i najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia (o ile to możliwe), 

e) wykaz mienia dotkniętego szkodą, 

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, 

g) dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia, 

h) szacunkową wysokość szkody.  

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn i 

urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk 

 

29. Klauzula kradzieży zwykłej (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przypadku ryzyka „kradzieży 

zwykłej”, przez którą rozumie się zabór mienia w celu jego przewłaszczenia nie pozostawiającej 

widocznych śladów włamania. Warunkiem koniecznym ze strony Ubezpieczającego jest 

bezzwłoczne po stwierdzeniu wystąpienia szkody kradzieżowej zawiadomienie o tym fakcie Policji. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe               

i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania 



lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej 

osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

d) gotówkę i znaki ją zastępujące w obrocie. 

Udział własny w każdej szkodzie: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia                          

w wysokości 5 000,00 zł. Po wyczerpaniu limitu umowa w tej części wygasa. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

30.  Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane                 

w maszynach, urządzeniach spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego,  w tym 

powstałe w wyniku obniżenia lub wzrostu napięcia, zwarcia, spięcia, uszkodzenia izolacji, 

okopcenia, przegrzania jak również spowodowane działaniem człowieka, przyczynami 

eksploatacyjnymi lub wadami produkcyjnymi. 

Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym, we 

wszelkiego rodzaju miernikach, amperomierzach, woltomierzach, stycznikach, odgromnikach, 

bezpiecznikach oraz będące następstwem ich naturalnego zużycia i eksploatacji. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia                         

w wysokości 200 000,00 zł. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 

 

 

II. KLAUZULE FAKULTATYWNE 

 

1. Klauzula szkód elektrycznych i miechanicznych – zwiększenie limitu do 500 000,00 zł 

2. Klauzula katastrofy budowlanej – zwiększenie limitu do 5 000 000,00 zł 

3. Klauzula przepięciowa – zwiększenie limitu do 1 000 000,00 zł 

 

1.  Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane                 



w maszynach, urządzeniach spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego,  w tym 

powstałe w wyniku obniżenia lub wzrostu napięcia, zwarcia, spięcia, uszkodzenia izolacji, 

okopcenia, przegrzania jak również spowodowane działaniem człowieka, przyczynami 

eksploatacyjnymi lub wadami produkcyjnymi. 

Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym, we 

wszelkiego rodzaju miernikach, amperomierzach, woltomierzach, stycznikach, odgromnikach, 

bezpiecznikach oraz będące następstwem ich naturalnego zużycia i eksploatacji. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia                         

w wysokości 500 000,00 zł. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 

 

2. Klauzula katastrofy budowlanej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony postanowiły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

wyniku katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się gwałtowne i niezamierzone zniszczenie 

części lub całości obiektu budowlanego, w tym konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów.  

Katastrofą budowlaną nie jest:  

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany,  

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, 

c) awaria instalacji.  

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w 

wysokości 5 000 000,00 zł.  

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł. 

Zakres ochrony nie obejmuje szkód: 

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, 

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

3. Klauzula przepięciowa 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  

określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że ubezpieczeniem zostają objęte szkody powstałe w wyniku pośrednich 

wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 



elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), jak również w wyniku zmian parametrów 

prądu elektrycznego (m.in. wskutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących 

maszyny i urządzenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia 

izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. 

Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia                         

w wysokości 1 000 000,00 zł. 


