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DZIAŁ II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 
 

Rozdział 1. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA – CZĘŚĆ 1   
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
3) ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych 

 
UWAGA:   ZAPISY NINIEJSZEGO DZIAŁU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

STANOWIĆ BĘDĄ ZAŁĄCZNIKI DO UMÓW O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAKO UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA. 

DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZOSTANIE PRZYGOTOWANA UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJĄCA WYŁĄCZNIE POSTANOWIENIA WŁAŚCIWE 

DLA DANEJ CZĘŚCI. 

 

UBEZPIECZYCIEL: (wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) 

 

 

SEKCJA I 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 
 
 

1. UBEZPIECZAJĄCY: 
1.1. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

ul. Konstruktorska 3a  
02-673 Warszawa  

2. UBEZPIECZONY: 
2.1. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ   

ul. Konstruktorska 3a 
02-673 Warszawa  

2.2. pracownicy – w zakresie określonym w poszczególnych sekcjach Umowy Generalnej Ubezpieczenia; 
2.3. inne podmioty – jeśli w związku z zawartą umową (np. najmu, leasingu) Ubezpieczony jest 

zobowiązany do ubezpieczenia mienia tych podmiotów. 
3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 

3.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia będą miały pierwszeństwo 
przed postanowieniami właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów 
pkt 3.2. Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia wyłączające lub ograniczające zakres opisany 
w niniejszej Umowie Generalnej Ubezpieczenia nie mają zastosowania. 

3.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia określa minimalny 
wymagany zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się 
postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia 
określone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą miały 
zastosowanie uregulowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
i właściwych dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia ogólnych warunków ubezpieczenia. 

3.4. W przypadku, kiedy ogólne warunki ubezpieczenia są odmienne od powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 
4.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na okres 36 miesięcy, ale nie wcześniej niż od 

01.07.2020r. Umowa Generalna Ubezpieczenia będzie realizowana w trzech rocznych okresach 
ubezpieczenia, w ramach których będą obowiązywały corocznie ustanawiane sumy ubezpieczenia 
i corocznie odnawiane limity. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUM UBEZPIECZENIA, SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW 
5.1. W odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia, o ile nie postanowiono inaczej, sumy 

ubezpieczenia w systemie na sumy stałe są podane jedną kwotą dla wszystkich jednostek i lokalizacji 
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w odniesieniu do całości majątku, a ustalone limity w systemie na pierwsze ryzyko są przyjęte 
solidarnie w odniesieniu do wszystkich jednostek i lokalizacji Ubezpieczonego. 

5.2. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności ustalone dla poszczególnych 

kategorii mienia i postanowień Umowy Generalnej Ubezpieczenia stanowią górną granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela w każdym okresie ubezpieczenia. 

5.3. Wypłata odszkodowania nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia ustanowionej w systemie na 

sumy stałe. 

5.4. Wypłata odszkodowania powoduje redukcję limitów oraz sum ubezpieczenia przyjętych w systemie 

na pierwsze ryzyko. 

5.5. Wypłata odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej powoduje konsumpcję sumy 
gwarancyjnej o kwotę wypłaconego odszkodowania oraz właściwego limitu. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ, FRANSZYZY I UDZIAŁU WŁASNEGO 
6.1. Ubezpieczyciel będzie stosował jedynie franszyzy i udziały własne określone w Umowie Generalnej 

Ubezpieczenia. 
6.2. Przez franszyzę redukcyjną rozumie się określoną kwotowo lub procentowo część odszkodowania, 

którą Ubezpieczyciel potrąca z ustalonego odszkodowania. 
6.3. Przez franszyzę integralną rozumie się kwotę, do wysokości której Ubezpieczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności, a po przekroczeniu której odpowiada w całości za powstałe zdarzenie. 
6.4. Udział własny to określony procentowo udział Ubezpieczającego w należnym odszkodowaniu, który 

jest potrącany z każdego odszkodowania. 
7. POSTANOWIENIA  DOTYCZĄCE  SKŁADKI 

7.1. Płatność składki nastąpi w następujących terminach: 
7.1.1 w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020 r. do dnia 14.07.2020r. 
7.1.2 w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021 do dnia 14.01.2021r 
7.1.3 w okresie od 01.07.2021r do 31.12.2021 r. do dnia 14.07.2021. 
7.1.4 w okresie od 01.01.2022r. do 31. 06.2022 r. do dnia 14.01.2022r. 
7.1.5 w okresie od 01.07.2022r do 31.12.2022 r. do dnia 14.07.2022. 
7.1.6 w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023 r. do dnia 14.01.2023r. 

7.2 Składka wynikająca z doubezpieczeń i ubezpieczeń krótkoterminowych naliczana będzie zgodnie 
z zasadą pro rata temporis. 

7.3 Zapłata składki wynikającej z doubezpieczeń i ubezpieczeń krótkoterminowych nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, 
w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

7.2. Ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony. Brak zapłaty składki lub raty 
nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.  
W przypadku niezapłacenia składki lub kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel 
powiadomi Brokera i wezwie Ubezpieczonego do zapłaty należnej raty składki. 

7.3. Zapłata składki dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, w tym ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie  
z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

7.4. Za datę zapłaty składki uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek 
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczonego znajdowała się wystarczająca ilość 
środków. 

7.5. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych. 
7.6. Dla zakresu ochrony, sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniach objętych 

Umową Generalną Ubezpieczenia i w czasie jej obowiązywania Ubezpieczyciel gwarantuje 
niezmienność stóp składek określonych w Ofercie. 

7.7. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał z wypłacanych odszkodowań należnej kolejnej raty składki. 
7.8. Rozliczenia sumy ubezpieczenia mienia (zwiększenie/zmniejszenie) za poprzedzający rok 

ubezpieczenia następować będzie do 15 sierpnia każdego kolejnego roku. 
7.9. Dopłata/zwrot składki z tytułu rozliczenia nastąpi do 30 sierpnia roku, w którym dokonywane jest 

rozliczenie. 
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7.10. Rozliczenie składki należnej Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej będzie wyliczone zgodnie ze wzorem: 
 

( 

SUMA 
UBEZPIECZENIA 
WG STANU NA 

KONIEC 
OKRESU 

UBEZPIECZENIA 

- 

SUMA 
UBEZPIECZENIA 
WG STANU NA 

POCZĄTEK 
OKRESU 

UBEZPIECZENIA 

- 

SUMA UBEZPIECZENIA 
KRÓTKOTERMINOWEGO, 

ZA KTÓRE SKŁADKA 
ZOSTAŁA ZAPŁACONA 
ZGODNIE Z ZAPISEM 

PKT. 7.3. 

) X 
STAWKA 

(%) 
X ½ 

 
8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

8.1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej Ubezpieczenia podpisany 
i zaparafowany przez osoby upoważnione ze strony Ubezpieczyciela zawierający wszystkie 
postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

8.2. Umowa Generalna Ubezpieczenia zostanie wystawiona w dwóch egzemplarzach.  
8.3. Ubezpieczyciel w każdym okresie ubezpieczenia wystawi: 

8.3.1. polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
8.3.2. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
8.3.3. polisę ubezpieczenia kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WYPŁATY ODSZKODOWANIA 
9.1. W przypadku naprawy lub odtworzenia mienia podstawą do wypłaty odszkodowania na rzecz 

Ubezpieczonego będzie jeden z następujących dokumentów: oryginał faktury, kserokopia faktury 
poświadczona za zgodność z oryginałem, refaktura, kosztorys naprawy sporządzony przez 
Ubezpieczonego, kosztorys naprawy uzgodniony pomiędzy Ubezpieczycielem a podmiotem 
dokonującym naprawy lub na wniosek Ubezpieczonego kosztorys Ubezpieczyciela. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DEFINICJI PRACOWNIKA I REPREZENTANTÓW 
10.1. Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne, które są, były lub będą zatrudnione przez 

Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. Za pracowników uznaje się również wszystkich członków organów, 
pełnomocników, praktykantów, wolontariuszy lub stażystów, którym Ubezpieczony powierzył 
wykonanie określonych czynności, osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej wykonujące 
pracę na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego oraz osoby fizyczne prowadzącą działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. 

10.2. Za reprezentantów Ubezpieczonego  uważa się Członków Zarządu NFOŚIGW. 
10.3. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 kc w Umowie Generalnej Ubezpieczenia za Ubezpieczonego należy 

rozumieć wyłącznie reprezentantów określonych w pkt 10.2. 
11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWIADOMIENIA O WYPADKU 

11.1. Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku 
ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub 
powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczeń opisanych w Sekcji II, IIA, Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia. 

11.2. W razie naruszenia wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego obowiązków 
określonych w pkt. 11.1. Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności 
i skutków wypadku. 
 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW ART. 815 §2 KC 
12.1. Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia określonego w § 2 art. 815 k.c. i nie nakłada na 

Ubezpieczonego obowiązku notyfikacji w czasie trwania umowy. 
13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI 

13.1. Spory wynikające w związku z realizacją Umowy Generalnej Ubezpieczenia rozwiązywane będą 
polubownie przez strony. 

13.2. W razie braku możliwości porozumienia się stron spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FORM KOMUNIKACJI I RAPORTOWANIA ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH  
Z ART. 29 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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14.1. Ubezpieczyciel wyznaczy jednostkę do technicznej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków 
ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową). 

14.2. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, Brokerem a Ubezpieczycielem jest 
przekazywanie dokumentów za pośrednictwem faksu oraz pocztą elektroniczną, z wyjątkiem 
składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru 
przekazanych dokumentów. 

14.3. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia raz na rok lub na każdorazowe 
żądanie Brokerowi reprezentującemu Ubezpieczającego lub Ubezpieczającemu ewidencji 
zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oszacowanej 
wartości każdej zgłoszonej szkody w mieniu Ubezpieczającego i wartości wypłaconych odszkodowań 
oraz utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka. 

14.4. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do stosowania procedur likwidacji szkód opisanych w Rozdziale 3 
Działu II SIWZ. 

15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAWA DO REGRESU 
15.1. W odniesieniu do art. 828 k.c. ustala się, że Z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela 

przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości 
wypłaconego odszkodowania. 

15.2. W odniesieniu do pracowników regres ma zastosowanie jedynie w przypadku: 
15.2.1. szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub 

środków odurzających, jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku; 
15.2.2. sytuacji określonej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych; 

15.2.3. funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, który uzyskał 
korzyść osobistą i/lub majątkową lub dążył do jej uzyskania, potwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu; 

15.2.4. sytuacji określonej w Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa; 

15.2.5. wyrażenia zgody przez Ubezpieczonego w sytuacjach innych niż opisane w pkt. 15.2.1.-
15.2.4. 

15.3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe za powstanie szkody w mieniu 
powierzonym na podstawie umowy przez Ubezpieczonego Wojewódzkim Funduszom Ochrony 
Środowiska 

16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW I POWINNOŚCI STRON UMOWY 
16.1. Postanowienia dotyczące praw i powinności stron umowy zawarte w poszczególnych sekcjach 

Umowy Generalnej Ubezpieczenia oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
są jedynymi wiążącymi strony ustaleniami w tym zakresie. 

16.2. Niewykonanie przez Ubezpieczonego powinności określonych w niniejszej Umowie może skutkować 
ograniczeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub odszkodowania tylko w przypadku, gdy 
niewykonanie nastąpiło z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego.  

16.3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek zdarzeń i ich skutków, a także innych 
okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez 
Ubezpieczyciela świadczenia w zakresie, w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące 
międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne 
mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak 
również inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub 
handlowych. 

17. AKTY PRAWNE, DO KTÓRYCH ODWOŁUJE SIĘ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 
17.1. Umowa Generalna Ubezpieczenia odwołuje się do następujących aktów prawnych: 

17.1.1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 
ze zm.), dalej jako k.c.; 

17.1.2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128 z późn. 
zm.), dalej jako k.k.;  

17.1.3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 
1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 z późn. zm.); 
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17.1.4. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 
125, 534, 1495, 2170 z późn. zm.); 

17.1.5. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 
1579. z późn. zm.), 

17.1.6. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2214. z późn. zm)dalej jako ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK; 

17.1.7. ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 
rażące naruszenie prawa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1169 z późn. zm.), dalej jako ustawa 
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy; 

17.1.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz. U. nr 166. poz.1128), dalej jako rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne; 

17.1.9. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
868, 1214, 1495 z późn. zm.), dalej jako prawo geologiczne i górnicze; 

17.1.10. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 z późn. zm), dalej jako prawo budowlane; 

17.1.11. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.), dalej jako ustawa  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

17.1.12. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2171. z późn. zm.), dalej jako ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych; 

17.1.13. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. 2010 r., 
Nr 54 poz. 323), dalej jako rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych; 

17.1.14. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst 
jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217  z późn. zm.), dalej jako ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej; 

17.1.15. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781 z późn. zm.), dalej jako ustawa o ochronie danych osobowych; 

17.1.16. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1372, 1518, 1593 z późn. zm.), dalej jako ustawa o ochronie przeciwpożarowej; 

17.1.17. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649, 2020. z późn. zm.), dalej jako ustawa o finansach publicznych; 

17.1.18. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495 
z późn. zm.), dalej jako Kodeks pracy; 

17.1.19. ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564 z późn. zm), dalej jako ustawa o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

 
 

SEKCJA II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Ubezpieczonego. 
Przez interes majątkowy na potrzeby niniejszej Sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia należy 
rozumieć uzyskanie od Ubezpieczyciela rekompensaty poniesionego przez Ubezpieczonego 
uszczerbku tzn. kwoty koniecznej do odtworzenia mienia i pokrywającej wydatki Ubezpieczonego 
w związku z zaistniałą szkodą albo rekompensującej uszczerbek majątkowy Ubezpieczonego 
w przypadku, gdy poniósł on szkodę, jednak podjął decyzję o nieodtwarzaniu zniszczonego mienia.  
Interes majątkowy Ubezpieczonego odnosi się do następujących kategorii mienia: 
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1.1.1. budynki i budowle, wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zasilającymi, 
antenowymi, infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną, oszkleniem 
zewnętrznym, wewnętrznym oraz innymi elementami wyposażenia budynku 
zamontowanymi na stałe a także budynki czasowo wyłączone z użytkowania i budynki 
użytkowane sezonowo; 

1.1.2. środki trwałe i przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, w tym maszyny, 
urządzenia, wyposażenie, elektroniczny sprzęt stacjonarny, elektroniczny sprzęt przenośny, 
oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna i telekomunikacyjna (z wyłączeniem 
gruntów i mienia podlegającego ubezpieczeni autocasco); 

1.1.3. nakłady na adaptację pomieszczeń wynajmowanych i własnych; 
1.1.4. gotówka; 
1.1.5. mienie osób trzecich; 
1.1.6. mienie pracownicze. 

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Ubezpieczonego w odniesieniu do mienia, 
którego właścicielem lub posiadaczem na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest 
Ubezpieczony oraz mienia należącego do Ubezpieczonego powierzonego innym podmiotom do 
użytkowania oraz mienia najętego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia 
w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na 
Ubezpieczonym. 

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Ubezpieczonego w odniesieniu do mienia 
będącego w posiadaniu Ubezpieczonego tj. zarządzanego na podstawie decyzji administracyjnych, 
postanowień sądu, posiadania, trwałego zarządu, a także zarządzanego zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 

1.4. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe wyszczególnione ponad przyjętą sumę 
ubezpieczenia. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI MIENIA UBEZPIECZONEGO W SYSTEMIE SUM STAŁYCH 

2.1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną każdy wzrost wartości mienia, który nastąpił na 

podstawie inwestycji, modernizacji, umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje 

po stronie Ubezpieczonego ryzyko uszczerbku w interesie majątkowym (w odniesieniu do np. umowy 

leasingu, okresowego przekazania do testów, najmu, użytkowania itp.) od dnia zawarcia takiej 

umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego 

prawa na Ubezpieczonego, bądź z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utraty, zniszczenia, 

uszkodzenia w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 

2.2. Od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel, obejmie ochroną ubezpieczeniową 
mienie, którego wartość wzrosła w okresie poprzedzającym zawarcie Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia, w trakcie którego zbierano dane dotyczące wartości majątku do czasu zawarcia 
umowy. 

2.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 
mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% sumy ubezpieczenia obowiązującej w danym 
okresie ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia. 

2.4. Zgłaszanie danych do ubezpieczenia (zwiększenie/zmniejszenia wartości majątku) będzie odbywać 
się raz na 12 miesięcy w ciągu 45 dni liczonych od dnia zakończenia każdego rocznego okresu 
ubezpieczenia. Dane do ubezpieczenia w pierwszym roku ubezpieczenia zgłaszane będą na 
podstawie stanu na dzień 31.05.2020r. Dane do ubezpieczenia na drugi i trzeci rok ubezpieczenia 
zgłaszane będą odpowiednio, na podstawie stanu na dzień 31.05. danego roku.  

2.5. Zgłoszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje 
zmniejszenia limitu określonego w pkt. 2.3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA  

3.1. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się wszystkie 
lokalizacje stałe (nazwane) placówek Ubezpieczającego/Ubezpieczonych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej uruchomione przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, jak i uruchamiane w trakcie jej 
obowiązywania. Wykaz lokalizacji stałych: 
3.1.1. ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
3.1.2. ul. Konstruktorska 1a, 02-673 Warszawa 
3.1.3. ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa  
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3.1.4. ul. Domaniewska 50a,    02-672 Warszawa  
3.1.5. ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
3.1.6. ul.  Postępu 18b 02-676 Warszawa 

 
Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do elektronicznego sprzętu przenośnego uważa się teren 
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy sprzęt przenośny użytkowany jest poza terenem RP 
obowiązuje limit odpowiedzialności, 

3.2 Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się również 
wszystkie lokalizacje czasowe (nienazwane), w których znajduje się mienie własne Ubezpieczonego 
lub mienie osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczonego (w tym w czasie wykonywania usług, np. 
serwisowych). W odniesieniu do mienia znajdującego się w lokalizacjach  
czasowych (nienazwanych)odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do limitu: 
3.2.1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 

zdarzenia, przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia; 

3.2.2 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie 
zdarzenia, przyjętego w ramach sum ubezpieczenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

3.3 W odniesieniu do lokalizacji, o których mowa w pkt. 3.2. obowiązują następujące zabezpieczenia: 
3.3.1 podczas przechowywania ubezpieczone mienie znajdować się będzie w pomieszczeniu 

zabezpieczonym w taki sposób, że aby usunąć te zabezpieczenia konieczne będzie użycie 
narzędzi lub siły, w tym także zastosowanie klucza lub karty np. hotelowej.  

3.3.2 podczas transportu, przenoszenia, przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie 
powinno znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku; 

3.3.3 pojazd, w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany 
konstrukcją i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe; 

3.3.4 w czasie od godz. 22:00 do godz. 6:00 odpowiedzialność Ubezpieczyciela również będzie 
miała miejsce pod warunkiem zachowania postanowień 3.3.1 – 3.3.3 – bez obowiązku 
pozostawiania środka transportu na parkingu strzeżonym lub miejscu dozorowanym. 

3.4 W ramach ustalonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
dopuszcza możliwość przemieszczania środków trwałych pomiędzy zgłoszonymi do ubezpieczenia 
lokalizacjami nazwanymi i nienazwanymi. 

4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

4.1. Wszystkie zgłoszone grupy mienia, za wyjątkiem mienia wskazanego w pkt. 4.2., są objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, 
nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, 
uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń oraz 
z uwzględnieniem dodatkowych postanowień. 

4.2. Ubezpieczeniem w zakresie ograniczonym do ryzyk nazwanych wymienionych w postanowieniach 
pkt. 5. objęte są następujące grupy mienia: 
4.2.1. mienie w transporcie pkt. 5.8. 
4.2.2. gotówka pkt. 5.9. 

4.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody: 
4.3.1. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej, z wyłączeniem szkód 

wyrządzonych wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego; 
4.3.2. powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową 

ubezpieczenia oraz innego rodzaju interwencji, w tym działań prowadzonych przez 
upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia nie wystąpiło, 
ale niebezpieczeństwo jego powstania było realne; 

4.3.3. powstałe w czasie tymczasowego magazynowania, okresowego wyłączenia z użytkowania, 
oraz szkody w urządzeniach, które nie zostały jeszcze zainstalowane i nie są jeszcze 
użytkowane; 

4.3.4. powstałe w wyniku zalania, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia,  
a które wystąpiły wskutek jednego lub kilku zdarzeń objętych Umową Generalną 
Ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, zanieczyszczenia, skażenia ubezpieczone mienie nie 
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może spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to, czy miało 
miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. 

4.4. Przez pojęcia użyte w  Umowie Generalnej Ubezpieczenia rozumie się: 
4.4.1. akty terrorystyczne – umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania 

pojedynczych osób lub grup polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób 
aparatu władzy lub przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na 
społeczeństwo i władze; 

4.4.2. awaria – stan niesprawności przedmiotu ubezpieczenia uniemożliwiający jego 
funkcjonowanie, powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, bez 
względu na to, czy przedmiot dotknięty awarią nosi zewnętrzne ślady uszkodzenia; 

4.4.3. deszcz nawalny– opad deszczu o wydajności opadu powyżej 2 mm/m2 na minutę, przy 
braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie deszczu 
ulewnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich 
powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 

4.4.4. dewastacja – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, również  
w związku z usiłowaniem dokonania kradzieży lub dokonaną kradzieżą z włamaniem; 

4.4.5. działanie człowieka powodujące szkodę - niewłaściwa obsługa sprzętu, nieostrożność, 
zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora; 

4.4.6. działanie śniegu, lodu i mrozu: 

1) bezpośrednie, statyczne działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia; 

2) zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie 

ubezpieczone; 

3) zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zamarzania wody; 

4.4.7. grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu; 
4.4.8. katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
Nie jest katastrofą budowlaną: 

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

lub wymiany; 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 

4.4.9. 3) awaria instalacji. kradzież zwykła – zabór mienia celem przywłaszczenia; kradzież, która 
nie nosi znamion włamania ani rabunku;  

4.4.10. kradzież z włamaniem – dokonanie przez sprawcę zaboru mienia w celu przywłaszczenia: 
1) z zamkniętego pomieszczenia lub pojazdu, po usunięciu zainstalowanych 

zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi; 
2) z pomieszczenia lub pojazdu, po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym lub 

podrobionym lub dopasowanym kluczem lub nośnikiem kodu, które sprawca zdobył w 
drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; 

3) z pomieszczenia lub pojazdu, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił 
ślady mogące stanowić dowód jego potajemnego ukrycia; 

4) zewnętrznych elementów budynku oraz przedmiotów znajdujących się na zewnątrz 
budynku zgodnie ze swoim przeznaczeniem, trwale przymocowanych w sposób 
uniemożliwiających ich odłączenie bez użycia siły lub narzędzi; 

4.4.11. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni, piasku, 

ziemi, gliny lub błota; 

4.4.12. silny wiatr - wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż 13,9 m/s. Przy braku możliwości 
uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na 
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody 
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powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone 
mienie; 

4.4.13. pękanie mrozowe – pęknięcie, spowodowane mrozem, znajdujących się wewnątrz 
budynku/lokalu takich urządzeń jak: kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, 
wodomierzy, kotłów, bojlerów, pomp cieplnych, rur dopływowych (wodociągowych) lub 
odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych lub 
gaśniczych oraz wycieku pary, wody lub innej cieczy, który powstał na skutek ww. 
uszkodzenia 

4.4.14. pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i 
rozprzestrzenił się o własnej sile. Za szkody spowodowane pożarem uważa się również 
stopienie, przypalenie, działanie dymu i sadzy.; 

4.4.15. przepięcie elektryczne – każdy wzrost/zmiana napięcia w sieci elektrycznej, w tym także 
przetężenie i/lub wzbudzanie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych odbiorników i urządzeń, jak również wzrost lub spadek napięcia  
w sieciach energetycznych, spowodowane inną przyczyną niż wyładowanie atmosferyczne; 

4.4.16. przyczyny eksploatacyjne – szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne, takie jak siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez wadliwe 
działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych,  
powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów; 

4.4.17. rabunek – dokonanie przez sprawcę zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia  
z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Ubezpieczonego 
lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, a także doprowadzenie przy 
zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby do lokalu lub schowka objętego 
ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do ich otworzenia albo 
samodzielne ich otworzenie kluczami zrabowanymi; 

4.4.18. rozruchy, strajki i zamieszki społeczne – czynności osób biorących udział  
w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, działanie uprawnionej władzy przy 
tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu 
skutków takich zakłóceń, umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika 
popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach 
zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków tych czynności; 

4.4.19. trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń w skorupie ziemskiej połączone 
z ruchem warstw skalnych; 

4.4.20. uderzenie pioruna – uderzenie pioruna w przedmiot objęty ubezpieczeniem, a także 
uszkodzenie mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez 
wyładowanie atmosferyczne; 

4.4.21. uderzenie pojazdu – uderzenie, wjechanie, najechanie, otarcie się pojazdu lub ładunku 
transportowanego pojazdem o ubezpieczone mienie; 

4.4.22. upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych – uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub nie będących we władaniu 
Ubezpieczonego budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów; 

4.4.23. upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, 
upadek jego części lub transportowanego ładunku, awaryjny zrzut paliwa; 

4.4.24. wady produkcyjne – szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 
wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych wcześniej podczas 
produkcji i w czasie montażu; 

4.4.25. wybuch: 
1) gwałtowna zmiana równowagi układu wywołana reakcją chemiczną z jednoczesnym 

wyzwoleniem się gazów i/lub pary cieczy; 
2) gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów i/lub par 

cieczy znajdujących się w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym wywołana ich dążnością do 
rozprężania i rozprzestrzeniania się; 

4.4.26. wypadek środka transportującego – nagłe działanie siły mechanicznej w momencie 
zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, 
wykolejenie się oraz spadnięcie środka transportującego; 
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4.4.27. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary  
z przewodów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub 
innych urządzeń technologicznych, wskutek co najmniej jednej z następujących sytuacji: 
1) awarii instalacji lub działania niskich temperatur; 
2) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; 
3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; 
4) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych 

przyczyn niż pożar; 
5) pozostawienia otwartych zaworów; 
6) działania osób trzecich; 
7) przez zalanie rozumiane jest także uszkodzenie ubezpieczonego mienia wodą powstałą  

w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury. 

5. POSTANOWIENIA LIMITUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA W ODNIESIENIU DO RYZYK ZDEFINIOWANYCH I W RAMACH 

PRZYJĘTYCH SUM UBEZPIECZENIA 

5.1. Postanowienia dotyczące kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą 
5.1.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek kradzieży 

z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z usiłowaniem kradzieży lub dokonaną 
kradzieżą z włamaniem. 

5.1.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do szkód powstałych na skutek 
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 
1) gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu: 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 

wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 
2) gotówka od rabunku w lokalu: 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 

w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 
3) gotówka od rabunku w transporcie: 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie 

zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 
4) pozostałe przedmioty określone w pkt. 1.1.1.-1.1.6., 1.1.8., 1.2. i 1.3. od kradzieży 

z włamaniem, rabunku w lokalu i dewastacji: 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.1.3. Limit odpowiedzialności za koszt zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wynosi 
50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.1.4. Limit odpowiedzialności za szkody w mieniu w lokalizacjach nienazwanych określonych  
w pkt. 3.3. wynosi 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.1.5. Limit odpowiedzialności za szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
wynosi: 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia; 

5.1.6. W odniesieniu do gotówki Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki. 

5.1.7. Ograniczenie odpowiedzialności: franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny 

nie mają zastosowania. 

5.2. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas 
transportu gotówki 
5.2.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w gotówce na skutek: 

1) śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz 
ciężkiej choroby osoby przewożącej, uniemożliwiające dokonanie transportu, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia środka transportu, którym dokonywano przewozu gotówki. 
5.2.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest przyjęty w wysokości limitu ubezpieczenia 

gotówki od rabunku w transporcie. 
5.2.3. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania. 

5.3. Postanowienia dotyczące ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą 
5.3.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia 

powstałe na skutek dewastacji. 
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5.3.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.3.3. W odniesieniu do szkód polegających na uszkodzeniach w wyniku pomalowania (graffiti itp.) 
limit wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

5.3.4. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.4. Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych 

5.4.1. Ogranicza się odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia, 
w tym w instalacjach zasilających, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i antenowych 
powstałe na skutek przepięcia elektrycznego. 

5.4.2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju; 
2) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników 

elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, lampach; 
3) powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 

i urządzeniach z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi; 

4) w przedmiotach ubezpieczenia, jeżeli nie były zainstalowane zabezpieczenia zalecane 
przez producenta. 

5.4.3. Limit odpowiedzialności wynosi 500 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.4.4. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.5. Postanowienia dotyczące szkód powstałych wskutek zalania mienia przechowywanego lub 

składowanego poniżej poziomu gruntu 
5.5.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia 

powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego poniżej poziomu 
gruntu i bezpośrednio na podłodze lub gdy podstawa, na której przechowywane było mienie 
była niższa niż 10 cm. Postanowienie nie dotyczy szkód spowodowanych przez zalanie z góry 
oraz szkód w mieniu przechowywanym na wyższych kondygnacjach 

5.5.2. Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.5.3. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.6. Postanowienia dotyczące prac remontowo-budowlanych 

5.6.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia 
powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych z budową, 
montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, modernizacją, naprawą lub 
konserwacją oraz związanymi z tym próbami i testami, przez lub na zlecenie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie określonym 
w Sekcji II Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

5.6.2. Powstałe szkody objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że prace prowadzone 
są w ubezpieczonych obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, a ich 
przeprowadzenie nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę. 

5.6.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania robót, których 
realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. 

5.6.4. Limit odpowiedzialności wynosi: 
1) w przedmiocie prac remontowo-budowlanych: 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 

wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 
2) w pozostałym mieniu: do pełnej sumy ubezpieczenia. 

5.6.5 Udział własny w szkodzie wynosi 5 % odszkodowania, nie więcej niż 2 000,00 zł.  
5.7. Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej 

5.7.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia 

powstałe w wyniku katastrofy budowlanej na skutek nagłej, samoistnej utraty wytrzymałości 

elementów konstrukcyjnych, której przyczyną są błędy projektowe, błędy wykonania, wady 

tkwiące w materiałach budowlanych.  

5.7.2. Limit odpowiedzialności wynosi 10 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 

w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
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5.7.3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach, 

budowlach, znajdującym się w nich mieniu, a także w ubezpieczonym mieniu otaczającym 

jest do wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli przyczyna katastrofy budowlanej jest inna niż 

wymieniona w pkt. 5.7.1. 

5.7.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w obiektach: 

1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 
budowlanego, 

2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji 
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 

4) wyłączonych z eksploatacji, 
5) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach,  
6) w budynkach starszych niż 50 lat. 

5.7.5 Udział własny w szkodzie wynosi 10 % odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł.   

5.8. Postanowienia dotyczące mienia w transporcie 
5.8.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia (za 

wyjątkiem gotówki i mienia pracowniczego) zaistniałe podczas transportu (z wyłączeniem 
transportu drogą wodną i powietrzną) realizowanego na ryzyko Ubezpieczonego.  

5.8.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących 
zdarzeń: pożar, dym, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, 
deszcz nawalny, grad, lawina, śnieg, silny wiatr, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
wypadek i/lub awaria środka transportu, kradzież pojazdu wraz z mieniem, kradzież 
z włamaniem, rabunek, szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tym 
upuszczenie. 

5.8.3. Podczas transportu mienie powinno znajdować się pod opieką upoważnionych osób lub być 
pozostawione w bagażniku w niewidocznym miejscu, a podczas postoju pojazdu, w którym 
znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany konstrukcją  
i należy uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Ochrona 
ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w godzinach 22-6 – bez obowiązku 
pozostawiania środka transportu na parkingu strzeżonym lub miejscu dozorowanym.  

5.8.4. Z zakresu ochrony wyłączone są następujące szkody powstałe wskutek wypadku środka 
transportu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonych: 
1) w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w pojeździe podlegającym 

rejestracji nie posiadającym ważnego badania technicznego, jeżeli brak ważnego 
badania miał wpływ na powstanie szkody; 

2) w wyniku niewłaściwego załadowania lub opakowania; 
3) w wyniku bezpośredniego następstwa opóźnienia dostawy; 

5.8.5. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia wynosi 
50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.8.6. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.8.7. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 

1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu    
wykonania usługi, 

2) gotówka i wartości pieniężne, 
3) żywe zwierzęta, 
4) mienie pracownicze, 
5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania, 
6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, 

7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących, 
8) dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej, kolekcjonerskiej. 

5.9. Postanowienia dotyczące gotówki 
5.9.1. Ochrona obejmuje szkody powstałe na skutek jednego z następujących zdarzeń: pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, 
powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie 
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przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych, dym. 

5.9.2. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności na 
jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.9.3. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.10. Postanowienia dotyczące ryzyka stłuczenia 

5.10.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek stłuczenia w: 
1) w szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzinach ścian, słupów i filarów; 
2) w lustrach stojących, wiszących, wmontowanych w ściany; 
3) w neonach reklamowych; 
4) w tablicach reklamowych, szyldach i gablotach ze szkła, plastiku itp. także poza 

budynkiem lub lokalem; 
5) w innych szklanych elementach ubezpieczonego mienia. 

5.10.2. Limit 50 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.10.3. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. 
5.11. Postanowienia dotyczące ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych 

5.11.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
w przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt. 1. Sekcji II Umowy Generalnej Ubezpieczenia, 
obejmujące zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia wskutek rozruchów, strajków i zamieszek 
społecznych. Za rozruchy, strajki i zamieszki społeczne uważa się: czynności osób biorących 
udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, działanie uprawnionej władzy przy 
tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu 
skutków takich zakłóceń, umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika 
popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach 
zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków tych czynności. 

5.11.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 

działalności; 
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji 

przez legalną władzę; 
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub 

jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone 
w niniejszym postanowieniu; 

4) powstałe na skutek działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego 
lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju 
przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu; 

5) powstałe w wyniku wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, 
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. poprzedzającym; 

6) powstałe w wyniku aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju 
działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 
życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

5.11.3. Limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód, które wystąpiły w ciągu 168 kolejnych 
godzin od rozpoczęcia zdarzenia. 

5.11.4. Udział własny w szkodzie wynosi 5 % odszkodowania, nie więcej niż 2 000,00 zł. Franszyza 
integralna i redukcyjna nie mają zastosowania. 

5.12. Postanowienia dotyczące ryzyka terroryzmu 
5.12.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 

w przedmiocie ubezpieczenia określonym w pkt. 1. Sekcji II Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia powstałe w następstwie aktów terrorystycznych. Przez akty terrorystyczne 
rozumie się umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania 
pojedynczych osób lub grup polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób 
aparatu władzy lub przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na 
społeczeństwo i władze. 

5.12.2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
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działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

5.12.3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) powstałe na skutek skażenia biologicznego lub chemicznego; 
2) powstałe na skutek działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek 

społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów; 
3) powstałe na skutek innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, 

ideologicznego, etnicznego lub rasowego. 
5.12.4. Limit odszkodowania 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 

okresie ubezpieczenia. 
5.12.5. Udział własny w szkodzie wynosi 5 % odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł. 

5.13. Postanowienia dotyczące kradzieży zwykłej  
5.13.1. Ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody powstałe na 

skutek kradzieży zwykłej tzn. kradzieży, która nie nosi znamion włamania ani rabunku. 
5.13.2. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia (w tym sprzętu elektronicznego 

stacjonarnego i przenośnego) celem przywłaszczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
istnieje pod warunkiem, że Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu dowiedzenia 
się o szkodzie. 

5.13.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
1) niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
2) umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego; 
3) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia; 
4) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji; 
5) kradzież zwykłą gotówki, 
6)      dzieł sztuki. 

5.13.4. Limit odpowiedzialności wynosi 20 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.13.5. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania.  

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KOSZTÓW DODATKOWYCH PONAD SUMĘ UBEZPIECZENIA 

6.1. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkodą i kosztów ratownictwa 
6.1.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za 

wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z: 
1) oczyszczaniem i uprzątnięciem po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, obejmujące m.in. 

koszty: usunięcia i wywiezienia pozostałości po szkodzie, utylizacji, rozmontowania, 
oczyszczenia ubezpieczonego mienia z sadzy, mułu i innych osadów, odkażenia 
ubezpieczonego mienia oraz inne koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku 
ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ochroną w ramach umowy 
ubezpieczenia; 

2) zabezpieczeniem mienia przed szkodą, w tym usunięciem awarii; 
3) kosztami ratownictwa mającego na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, 

a powstałe w związku ze zrealizowaniem się szkody; 
4) kosztami zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku 

zagrożenia zdarzeniem losowym i/lub zrealizowaniem się zdarzenia. Koszty te 
pokrywane będą również w przypadku, gdy były właściwe, choćby okazały się 
bezskuteczne. 

6.1.2. Ubezpieczony zastrzega sobie prawo skorzystania z usług firmy specjalizującej się  
w dokonywaniu czynności objętych niniejszymi postanowieniami. 

6.1.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.1.4. Powyższe postanowienia nie ograniczają odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ogólnych warunków ubezpieczenia 
Ubezpieczyciela. 
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6.2. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów rzeczoznawców 
6.2.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za 

wszelkie konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców 
powołanych przez Ubezpieczonego związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru 
szkody, a także z odtworzeniem uszkodzonego mienia. 

6.2.2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.3. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów identyfikacji miejsc i przyczyny awarii 
6.3.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za 

wszelkie udokumentowane koszty związane z identyfikacją miejsc i przyczyny awarii, która 
jest przyczyną szkody lub może spowodować szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, nawet 
wówczas, jeżeli zakres Umowy Generalnej Ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka będącego 
przyczyną awarii, jednakże wystąpienie awarii może spowodować szkodę objętą zakresem 
ubezpieczenia.  

6.3.2. Ubezpieczony zastrzega sobie prawo skorzystania z usług firmy specjalizującej się  
w dokonywaniu czynności objętych niniejszymi postanowieniami. 

6.3.3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.4. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów restytucji dokumentów 
6.4.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za 

wszelkie udokumentowane koszty związane z: zabezpieczeniem, restytucją, transportem, 
odtworzeniem dokumentów, księgozbiorów, archiwów, dotkniętych szkodą. Za szkodę 
uznaje się w szczególności zamoczenie, zalanie, zabrudzenie, zagrzybienie, zawilgocenie, 
skażenie. 

6.4.2. Przez dokumenty rozumie się między innymi wszelką aktualną i archiwalną dokumentację 
księgową, kadrową, techniczną, projektową itp. 

6.4.3. Ubezpieczony zastrzega sobie prawo skorzystania z usług firmy specjalizującej się w 
dokonywaniu czynności objętych niniejszymi postanowieniami. 

6.4.4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6.5. Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 
6.5.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego w pkt. 6.5.6. 

limitu ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za koszty odtworzenia danych i nośników 
danych oraz oprogramowania. Przez koszty odtworzenia danych rozumie się:  
6.5.1.1. koszt odzyskania danych – przez odzyskiwanie danych rozumie się proces 

przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku i/lub 
odtwarzania fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych; 

6.5.1.2. koszt odtworzenia danych – przez odtworzenie danych rozumie się koszt 
wprowadzania danych z kopii zapasowych i/lub koszt ręcznego wprowadzenia 
danych z dokumentów źródłowych; 

6.5.1.3. koszty odzyskania lub odtworzenia programów licencjonowanych, oprogramowania 
systemowego, oprogramowania produkcji seryjnej lub indywidualnej, będące 
następstwem przypadkowych lub umyślnych skasowań, zniszczenia lub 
zniekształcenia danych zapisanych na nośnikach danych, niezależnie od tego, czy 
towarzyszy czy nie towarzyszy im uszkodzenie sprzętu. 

6.5.2. Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym archiwum 
danych oraz podczas transportu. 

6.5.3. Dane będą archiwizowane zgodnie z procedurą wewnętrzną Ubezpieczonego. 
6.5.4. Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od 

woli Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie, utratę danych i oprogramowania, podczas 
przechowywania, użytkowania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności za szkody 
powstałe na skutek działania człowieka (m.in. niewłaściwą obsługę sprzętu w wyniku 
nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu 
operatora). 

6.5.5. Ubezpieczony zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się  
w dokonywaniu czynności objętych powyższymi postanowieniami. 



WZ/12/2020  16 1
6

 

6.5.6. Limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.5.7. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
6.5.7.1. spowodowanych błędną implementacją kodu źródłowego oprogramowania 

przekazanego Ubezpieczonemu przez firmę zewnętrzną; 
6.5.7.2. będących pośrednimi następstwami zdarzeń w postaci kar umownych, odsetek lub 

utraty zysku; 
6.5.7.3. jeżeli nie były zainstalowane i konserwowane zgodnie z instrukcją zabezpieczenia 

zalecaną przez producenta; 
6.5.7.4. w postaci kosztów odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki 

centralnej urządzenia (przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie 
się rodzaj pamięci, który został zaprojektowany w taki sposób, że jego zawartość 
ulega utracie w przypadku zaniku zasilania urządzenia w energię elektryczną); 

6.5.7.5. spowodowanych niezgodnym z przyjętą przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
procedurą przechowywaniem wymiennych nośników danych, o ile uchybienie 
nastąpiło w wyniku rażącego niedbalstwa pracownika. 

6.5.7.6. Udział własny w szkodzie wynosi 200,00 zł.  
6.6. Postanowienia dotyczące zalania na skutek nieszczelności, niezabezpieczenia lub złego 

zabezpieczenia 
6.6.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumy przyjęte do ubezpieczenia za 

szkody w przedmiocie ubezpieczenia, spowodowane zalaniem przez nieszczelności w dachu 
i rynnach, jeżeli zalanie nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na 
braku konserwacji i przeglądów przewidzianych wewnętrznymi procedurami lub 
niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie, a także w związku 
z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych. 

6.6.2. Limit wynosi 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

6.7. Postanowienia dotyczące sumy uzupełniającej 
6.7.1. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe określonego  w pkt. 

1.1.1. ustanawia się uzupełniającą sumę ubezpieczenia. Uzupełniająca suma ubezpieczenia 
zostaje ustanowiona na wypadek, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia  
w dniu szkody będzie wyższa niż suma ubezpieczenia danego przedmiotu. W opisanej 
powyżej sytuacji Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości odtworzenia przedmiotu 
dotkniętego szkodą uzupełniając jego wartość z uzupełniającej sumy ubezpieczenia i nie 
będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. 

6.7.2. Ustanawia się uzupełniającą sumę ubezpieczenia. Uzupełniająca suma ubezpieczenia wynosi 
500 000,00 zł. 

6.7.3. Uzupełniająca suma będzie się zmniejszała o wartość wypłaconego odszkodowania. 

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA  

7.1. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody w: 
7.1.1. gruntach, glebach, złożach geologicznych w pokładach naturalnych, naturalnych wodach 

podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki 
w miejscu ubezpieczenia; 

7.1.2. uprawach, drzewach, krzewach, zwierzętach; 
7.1.3. mieniu zajętym przez uprawnione władze; 
7.1.4. aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, eksponatach muzealnych, w danych na 

nośnikach danych, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach 
dotyczących pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt. 6.4. i Postanowieniach 
dotyczących pokrycia kosztów odtworzenia danych i oprogramowania pkt. 6.5.; 

7.1.5. budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu 
oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 

7.1.6. pojazdach mechanicznych podlegających obowiązkom związanym z dopuszczeniem do 
ruchu na drogach publicznych (wraz przyczepami lub naczepami), chyba że wymienione 
mienie stanowi środki obrotowe lub mienie osób trzecich; 

7.1.7. mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że 
sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody; 
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7.1.8. naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, 
teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, 
służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, chyba że znajdują się  
w odległości mniejszej niż 500 m od granicy ubezpieczanej lokalizacji; 

7.1.9. kartach kredytowych, wekslach, czekach oraz, że ochrona nie obejmuje strat pieniężnych 
powstałych wskutek nieuprawnionego użycia (np. wskutek kradzieży) karty kredytowej, 
weksla, czeku; 

7.1.10. w namiotach, halach namiotowych, szklarniach, kioskach bez fundamentów, straganach, 
inspektach oraz w mieniu się w nim znajdującym; 

7.1.11. w mieniu, którego zakup jest potwierdzony dokumentami sfałszowanymi w rozumieniu 
przepisów prawa karnego o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów lub 
dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarcze 
oraz nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny; 

7.1.12. mieniu  znajdującego się pod ziemią i związanego z produkcją wydobywczą (kopalnictwem 
węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud żelaza, metali 
nieżelaznych lub torfu); 

7.1.13. mieniu  znajdującego się znajdującego się poza morską linią brzegową; 
7.1.14. będące następstwem zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, 

zniszczenia, które nastąpiły na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
7.2. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody, których bezpośrednią przyczyną jest: 

7.2.1. wina umyślna reprezentantów Ubezpieczonego; 
7.2.2. działania wojenne, stan wyjątkowy, strajk, lokaut, rozruchy, bunt, rewolucja, powstanie, 

zamieszki cywilne i wojskowe, wojna domowa, sabotaż, akty terrorystyczne, z zastrzeżeniem 
postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących ryzyka strajku, 
rozruchów i zamieszek społecznych pkt. 5.11. i Postanowieniach dotyczących ryzyka 
terroryzmu pkt. 5.12.; 

7.2.3. reakcja  jądrowa, skażenie radioaktywne; 
7.2.4. transport mienia, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach 

dotyczących mienia w transporcie pkt. 5.8., Postanowieniach dotyczących kradzieży  
z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą pkt. 5.1. i Postanowieniach 
dotyczących odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas transportu 
gotówki pkt. 5.2.; 

7.2.5. skażenie lub zanieczyszczenie odpadami przemysłowymi, chyba że powstały 
w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu; 

7.2.6. długotrwałe i systematyczne: zawilgocenie, zagrzybienie, działanie czynników termicznych, 
chemicznych lub biologicznych, naturalne zużycie, wadliwe właściwości lub natura 
przedmiotu ubezpieczenia, chyba że w ich następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone  
z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,  
z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących pokrycia kosztów restytucji dokumentów  
pkt. 6.4.; 

7.2.7. zakłócenie lub przerwa w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz innych 
materiałów eksploatacyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone 
z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 

7.2.8. awaria mechaniczna, elektryczna i elektroniczna powstała w urządzeniach wskutek ich 
eksploatacji, konstrukcji i obsługi, chyba że w jej następstwie wystąpiło zdarzenie 
niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach 
dotyczących szkód przepięciowych pkt. 5.4 oraz w Sekcji IIA; 

7.2.9. eksplozja lub implozja wywołane przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub 
eksploatacyjnych; 

7.2.10. błąd konstrukcyjny lub użycie wadliwych materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło 
zdarzenie niewyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem Postanowień dotyczących katastrofy budowlanej 
pkt. 5.7; 

7.2.11. zapadanie się i osuwania ziemi w wyniku działalności człowieka oraz szkód górniczych 
w rozumieniu ustawy Prawo górnicze i geologiczne; 
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7.2.12. zalanie mienia, jeżeli nastąpiło wyłącznie w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku 
konserwacji i przeglądów przewidzianych wewnętrznymi procedurami lub niewykonaniu 
remontów, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach 
dotyczących zalania na skutek nieszczelności, niezabezpieczenia lub złego zabezpieczenia 
pkt. 6.6.; 

7.2.13. prowadzenie prac budowlanych prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie, 
dla których wymagane jest pozwolenie, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty 
w Postanowieniach dotyczących prac remontowo – budowlanych pkt. 5.6.; 

7.2.14. fałszerstwo, sprzeniewierzenie, oszustwo, nieuczciwość, braki inwentarzowe, poświadczenie 
nieprawdy oraz inne zachowania o podobnym charakterze; 

7.2.15. wystąpienie kolejnej szkody w przedmiocie ubezpieczenia, powstałej wskutek eksploatacji 
przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli 
niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody; 

7.2.16. ciągła eksploatacja, w odniesieniu do bezpośrednich jej następstw, a w szczególności 
normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego; 

7.2.17. zadrapanie na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie ma 
to wpływu na funkcjonalność przedmiotu ubezpieczenia z zastrzeżeniem Postanowień 
dotyczących kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą pkt. 5.1., 
Postanowień dotyczących ryzyka dewastacji niezwiązanej z kradzieżą pkt. 5.3.; 

7.2.18. kradzież zwykła; 
7.2.19. szkoda pośrednia związana z opóźnieniami, utratą zysku, zwiększonymi kosztami 

działalności; 
7.2.20. modyfikacja genetyczna; 
7.2.21. nie przestrzeganie przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących 

przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na 
powstanie szkody lub jej rozmiar; zakłócenie lub przerwa w dostawie do ubezpieczonego 
zakładu mediów (energii elektrycznej); 

7.2.22. powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, 
chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody; 

7.2.23. powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń 
wodno- kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne 
ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb 
ścienny. 

8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

W umowie ubezpieczenia brak jest udziału własnego, z uwzględnieniem odmiennych postanowień 
odnoszących w poszczególnych klauzulach. 

9. WARTOŚCI PRZYJĘTE DO UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA 

9.1. Wszystkie sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia są podawane łącznie dla 
Ubezpieczonego, bez podziału na lokalizacje. 

9.2. Sumę ubezpieczenia: 
9.2.1. budynków, budowli, pozostałych środków trwałych – stanowi łączna wartość tych środków 

odpowiadająca sumie wartości, z jaką środki zostały wprowadzone do ewidencji księgowej 
Ubezpieczonego bez względu na stopień umorzenia i zużycia technicznego, dla celów 
ubezpieczeniowych rozumiana jako wartość księgowa brutto (wartość początkowa na 
zapisach księgowych) lub wartość odtworzeniowa (w przypadku ustalenia sumy 
ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej); 

9.2.2. nakładów na adaptacje pomieszczeń – stanowi przyjęty limit będący górną granicą 
odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia; 

9.2.3. gotówki – stanowią przyjęte limity będące górną granicą odpowiedzialności na jedno 
zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 

9.2.4. mienia osób trzecich - sumę ubezpieczenia stanowi łączna wartość tych przedmiotów 
ustalona w oparciu o wycenę właściciela mienia, wartość ewidencyjną, wartość zakupu lub 
wartość ustaloną przez powołana komisję. Wykaz i wartość mienia stanowi załącznik do 
niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczenia; 
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9.2.5. mienia pracowniczego – stanowią przyjęte limity odpowiedzialności będące górną granicą 
odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia, z podlimitem na jednego pracownika w wysokości 2000 zł. 

9.3. Sumy ubezpieczenia mogą zawierać podatek VAT. 
9.4. Różnica pomiędzy wartością przedmiotu ubezpieczenia a przyjętą sumą ubezpieczenia, wynikająca ze 

zmiany stawki podatku VAT, nie stanowi podstawy niedoubezpieczenia. 

10. SYSTEMY UBEZPIECZENIA 

10.1. Budynki, budowle, pozostałe środki trwałe, wyposażenie i przedmioty niskocenne będą 
ubezpieczone w systemie na sumy stałe. 

10.2. Nakłady adaptacyjne, gotówka (od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu i rabunku 
w transporcie), mienie osób trzecich, mienie pracownicze ubezpieczone będą w systemie na 
pierwsze ryzyko. 

10.3. Definicje systemów ubezpieczenia: 
10.3.1. Ubezpieczenie w systemie na sumy stałe – Ubezpieczający jako sumę ubezpieczenia 

deklaruje całkowitą wartość ubezpieczonego mienia zgłoszonego w oparciu o ewidencję 
księgową oraz wszelka inną dokumentację potwierdzającą stan posiadania. 

10.3.2. Ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko – Ubezpieczający deklaruje sumę 
ubezpieczenia jako limit maksymalnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do 
jednej i wszystkich szkód w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PO WYSTĄPIENIU WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO 

11.1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi zgodnie z treścią pkt. 11. 
Sekcji I Umowy Generalnej Ubezpieczenia Postanowienia wspólne. 

11.2. W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym i oprogramowaniu mającym kluczowe znaczenie dla 
działalności Ubezpieczonego, Ubezpieczonemu, po uprzednim poinformowaniu Ubezpieczyciela, 
przysługuje prawo przystąpienia niezwłocznie do naprawy i usunięcia skutków szkody bez 
oczekiwania na oględziny ze strony Ubezpieczyciela. 
11.2.1. Ubezpieczony jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych części i podzespołów, 

przedstawienia faktur za naprawę lub odtworzenie bądź kosztorysu naprawy. Ubezpieczony 
sporządzi protokół opisujący datę, miejsce i przyczynę szkody oraz sposób naprawy 
uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną z miejsca zdarzenia. 

11.2.2. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązku 
zgłoszenia szkody. 

11.3. W pozostałych przypadkach niż wymienione w pkt. 11.2. Ubezpieczyciel wykona oględziny 
uszkodzonego mienia w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 

11.4. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przekaże 
Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji 
szkody. Powyższy termin nie dotyczy szkód całkowitych. 

11.5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 
szkody lub nie przekaże protokołu w terminie 3 dni roboczych po wykonaniu oględzin, 
Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo wykonać naprawę uszkodzonego mienia. Podstawą 
do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
oraz dokumentacja fotograficzna przedmiotu szkody. 

11.6. Inne czynności podejmowane po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego będą uregulowane 
w Procedurze Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia z uwzględnieniem Głównych Założeń 
Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY 

12.1. W odniesieniu do budynków  
 Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 

przedmiotu ubezpieczenia, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień 
amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych fakturą wykonawcy, 
kosztorysem wykonawcy lub kosztorysem rzeczoznawców lub kosztorysem Ubezpieczonego tj. do 
pełnej wysokości tych kosztów. 
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W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczający może odtworzyć zniszczone mienie w innej lokalizacji 
lub z zastosowaniem innych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania 
administracyjno-prawne albo jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia. 

12.2. W odniesieniu do budowli  
Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 
przedmiotu ubezpieczenia, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień 
amortyzacji i zużycia technicznego, potwierdzonych fakturą wykonawcy lub kosztorysem wykonawcy 
lub kosztorysem rzeczoznawców lub kosztorysem Ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych 
kosztów. 

 Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia, jednak nie więcej niż do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego przedmiotu. 

12.3. W odniesieniu do środków trwałych, środków podlegających jednorazowej amortyzacji, w tym 
maszyn, urządzeń, wyposażenia 
Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego 
samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt 
transportu i montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu 
ubezpieczenia. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia, jednak nie więcej niż do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego przedmiotu. 

12.4. W odniesieniu do nakładów na adaptację pomieszczeń  
Jako wysokość szkody przyjmuje się wysokość kosztów, jakie będzie musiał ponieść 
Ubezpieczający/Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, bez względu na 
fakt, czy poniósł on te koszty przed szkodą, nie więcej jednak niż do wysokości przyjętego do 
ubezpieczenia limitu. 

12.5. W odniesieniu do gotówki 
Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną gotówki, przy czym w odniesieniu do obcych 
środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 
powstania szkody. 

12.6. W odniesieniu do mienia osób trzecich, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do 
pełnej wartości uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu przyjętego do ubezpieczenia 
(odpowiednio kosztów zakupu nowego mienia lub kosztów naprawy).  

12.7. W odniesieniu do mienia pracowniczego 
Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego 
samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, jednak nie więcej niż do 
wysokości limitu przyjętego na jednego pracownika. 

12.8. W odniesieniu do ryzyka stłuczenia 
Jako wysokość szkody przyjmuje się koszty zakupu lub naprawy zniszczonego przedmiotu 
ubezpieczenia, udokumentowane fakturą (lub kserokopią faktury) według cen obowiązujących 
w dniu powstania szkody lub podstawie faktury wykonawcy lub kosztorysu wykonawcy lub 
kosztorysu rzeczoznawcy lub kosztorysu Ubezpieczonego. Powyższe będzie uwzględniało poniesione 
przez Ubezpieczonych koszty: 

1) demontażu i montażu; 
2) transportu; 
3) odtworzenia znaków reklamowych i informacyjnych; 
4) montażu i demontażu rusztowań włącznie z kosztem wynajęcia rusztowań. 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI WYPŁATY ODSZKODOWANIA  

13.1. Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia bez względu 
na przyjęty system ubezpieczenia i bez względu na to, czy Ubezpieczony podejmie decyzję 
o odtworzeniu lub naprawie mienia czy nie. W każdym przypadku odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
ograniczona jest do sumy ubezpieczenia danego przedmiotu. 
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13.2. Podstawą do wypłaty odszkodowania jest wykazanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, że 
w chwili szkody przedmiot znajdowała się na ryzyku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
Przedstawiony wykaz budynków na charakter pomocniczy. 

13.3. Na wniosek Ubezpieczonych, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci 
zaliczkę w wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego 
odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

13.4. Ubezpieczyciel przy obliczeniu odszkodowania uwzględni koszty dodatkowe ponad sumę 
ubezpieczenia, jeżeli w danym przypadku mają zastosowanie. 

13.5. Do wypłaty odszkodowania będą miały zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela określone w postanowieniach w pkt. 8. 

13.6. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do części odszkodowania obejmującej koszty dodatkowe 
i koszty poniesione w ramach sumy ubezpieczenia w postaci kosztów zabezpieczenia zagrożonego 
mienia przed szkodą, kosztów związanych z ratowaniem dotkniętego szkodą mienia oraz kosztów 
uprzątnięcia po szkodzie. 

13.7. Szkoda całkowita – całkowite zniszczenie, utrata przedmiotu ubezpieczenia lub gdy naprawa 
przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie uzasadniona. 
13.7.1. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczycielowi przysługuje prawo odliczenia 

od kwoty odszkodowania wartości pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone 
do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i 
stosowane w stosunkach danego rodzaju, jednak nie więcej niż 20 % wartości szkody. 

13.8. Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu 
postępowania przez prokuraturę o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu lub jego reprezentantowi. 

13.9. Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny takiej jak: pożar, 
uderzenie pioruna, powódź, deszcz nawalny, działanie śniegu, lodu i mrozu, huragan, trzęsienie, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi w ciągu następujących po sobie w ciągu następujących po sobie 
72 godzin, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, 
udziału własnego i franszyz określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

13.10. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z uwzględnieniem podatku VAT. 
13.11. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w pkt. 1 Sekcji II, 

z wyłączeniem gotówki, Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe ze 
względu na decyzje administracyjną. 

13.12. Dodatkowe postanowienia dotyczące wypłaty odszkodowania 
13.12.1. Wypłata odszkodowania za szkody, których pierwotną przyczyną są zdarzenia inne niż 

zdefiniowane w postanowieniach pkt. 5 Sekcji II, a podlegające ochronie ubezpieczeniowej 
wynikającej z zakresu określonego w pkt. 4. Sekcji II, nie będzie pomniejszała limitów 
ustalonych w poszczególnych postanowieniach pkt. 5. Sekcji II. 

13.12.2. W przypadku szkody częściowej nie ma zastosowania zasada ograniczająca wysokość 
odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą 
odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu.  

13.12.3. W odniesieniu do mienia zabytkowego lub o charakterze zabytkowym lub artystycznym, 
kolekcjonerskim odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do kosztów odtworzenia 
tego mienia bez wypłaty odszkodowania za ewentualną utratę wartości kolekcjonerskiej, 
artystycznej, sentymentalnej, zabytkowej. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW I POWINNOŚCI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA 

14.1. Prawa i powinności Ubezpieczyciela 
14.1.1. Ubezpieczyciel uzna za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i przyjęcia 

odpowiedzialności za szkodę w zakresie nie mniejszym niż wynika to z Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia następujące informacje: 
14.1.1.1. zagregowane sumy ubezpieczenia podane dla poszczególnych kategorii 

przedmiotów ubezpieczenia; 
14.1.1.2. lokalizacje stałe Ubezpieczonego posiadające adres. 

14.1.2. Postanowienia dotyczące lustracji mienia pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych   
i przeciwkradzieżowych: 
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14.1.2.1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracji lokalizacji podlegających 
ubezpieczeniu. O zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń majątku 
w danej lokalizacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonego 
i Brokera w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowaną lustracją. 

14.1.2.2. Ubezpieczyciel po dokonaniu lustracji wskaże w protokole oględzin wykaz 
zabezpieczeń jakie winny być spełnione w danej lokalizacji. Wskazania dotyczące 
przeciwpożarowego zabezpieczenia mienia nie będą większe niż wymagane 
przepisami prawa. Wskazania dotyczące przeciwkradzieżowego zabezpieczenia 
mienia nie będą wyższe niż standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela we 
właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie będzie 
wymagał zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w lokalizacjach stałych w postaci 
pasa drogowego. 

14.1.2.3. W przypadku, jeżeli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach 
podlegających ubezpieczeniu, bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualnie 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające. 
W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za 
wystarczające i nie będą istotne dla oceny ryzyka. 

14.1.3. Wymóg konserwacji i przeglądów technicznych również w zakresie zabezpieczeń 
Ubezpieczyciel uzna za spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą 
dokonywane przez pracowników Ubezpieczonego. 

14.2. Prawa i powinności Ubezpieczonego 
14.2.1. Ubezpieczający będzie przestrzegał obowiązujących przepisów dotyczących ochrony, 

przechowywania i eksploatacji mienia oraz mających na celu zapobieganie powstaniu 
szkody, w szczególności przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów ustawy 
prawo budowlane oraz właściwych przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy. 

14.2.2. Ubezpieczony będzie prowadził ewidencję ubezpieczonego mienia w sposób umożliwiający  
w przypadku powstania szkody ustalenie wartości odtworzenia mienia oraz zabezpieczy 
przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą dokumenty i dowody potwierdzające 
posiadanie ubezpieczonego mienia. 

14.2.3. Ubezpieczający poda aktualne na każdy rok ubezpieczenia: 
14.2.3.1. zagregowane sumy ubezpieczenia podane dla poszczególnych kategorii 

przedmiotów ubezpieczenia; 
14.2.3.2. lokalizacje stałe Ubezpieczonego posiadające adres. 

14.2.4. Ubezpieczony na żądanie Ubezpieczyciela udostępni wskazane lokalizacje w celu 
przeprowadzenia lustracji. Ubezpieczony wykona zalecenia Ubezpieczyciela wynikające 
z protokołu po dokonanej lustracji zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub 
przeciwkradzieżowych. 

14.2.5. Ubezpieczony będzie informował Ubezpieczyciela o każdej istotnej zmianie okoliczności, 
mającej wpływ na ocenę ryzyka. Za istotne zmiany okoliczności mające wpływ na ocenę 
ryzyka uważa się jedynie:  
14.2.5.1. przyjęcie do eksploatacji budynków w nowej lokalizacji stałej posiadającej adres; 
14.2.5.2. zmiany organizacyjne Ubezpieczonego mające wpływ na zmianę ryzyka. 

14.2.6. Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 

14.2.7. Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o wypadku i dostarczy wszelkie 
posiadane dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody. 

14.2.8. W sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że szkoda jest wynikiem popełnionego przestępstwa, 
Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi policję. 

14.2.9. Ubezpieczony udostępni Ubezpieczycielowi uszkodzony przedmiot w celu wykonania 
oględzin z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11. 
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SEKCJA II A 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZEŃ 
 
 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny wraz 
z oprogramowaniem, elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiące integralną część 
tych maszyn, urządzeń i aparatów, sieci komputerowe oraz infrastruktura teleinformatyczna 
i telekomunikacyjna. 

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia w Sekcji II A może być sprzęt elektroniczny, który w chwili podpisywania 
umowy lub włączenia go do umowy został włączony do eksploatacji. 

1.3. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia zostały sformułowane w Sekcji II. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

2.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia zachowane zostają postanowienia określone w Sekcji II 
pkt. 3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

3.1. W uzupełnieniu zakresu ubezpieczenia określonego w Sekcji II, Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność: 
3.1.1. za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, które 

spowodowało awarię elektroniczną i uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia podczas 
użytkowania, przechowywania, przewożenia i przenoszenia, a w szczególności szkody 
powstałe na skutek działania człowieka, przyczyn eksploatacyjnych i wad produkcyjnych; 

3.1.2. za awarie elektroniczne i uszkodzenia wewnętrzne przedmiotu ubezpieczenia spowodowane 
działaniem prądu elektrycznego, w szczególności niezadziałaniem lub wadliwym 
funkcjonowaniem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zmianą napięcia zasilania poniżej 
lub powyżej napięcia znamionowego, zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego, 
zwarcia, przepięcia, uszkodzenia instalacji bez względu na ich przyczynę pierwotną; 

3.1.3. w odniesieniu do sprzętu, który ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją 
producenta) spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny; 

3.1.4. w odniesieniu do kosztów związanych z reinstalacją i rekonfiguracją infrastruktury 
teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, w tym z dostosowaniem do nowego środowiska 
informatycznego Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za koszty, których przyczyną była 
szkoda objęta zakresem ubezpieczenia określonym w Sekcji II pkt. 4. oraz Sekcji IIA pkt. 3.; 

3.1.5. za szkody spowodowane brakiem lub przerwą w dostawie elektryczności. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Sekcji II A z uwzględnieniem zapisów Sekcji II pkt. 7 nie 
obejmuje szkód, których wyłączną przyczyną jest: 
4.1.1. działanie wirusów komputerowych i innych złośliwych programów, jeżeli nie był 

zainstalowany i aktualizowany program antywirusowy; 
4.1.2. zaniechanie obowiązkowych, okresowych przeglądów konserwacyjnych i modernizacji, jeżeli 

są wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta; 
4.1.3. wada lub uszkodzenie istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym 

Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł wiedzieć. 
4.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy 

odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy. Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkodę w przedmiocie ubezpieczenia, jeśli nie istnieje podmiot, do którego 
można zgłosić roszczenie lub jeśli istnieje, jednak uchyla się od odpowiedzialności. 

4.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w częściach sprzętu elektronicznego ulegających szybkiemu 
zużyciu lub podlegających okresowej wymianie, o ile szkody w tych częściach wynikają z braku 
konserwacji lub przeglądów, jeżeli były zalecane przez producenta. 
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4.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty konserwacji i modernizacji (wzrost wartości przedmiotu 
ubezpieczenia w wyniku jego naprawy po szkodzie) ponad sumę ubezpieczenia przedmiotu 
ubezpieczenia. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO UBEZPIECZENIA, SUM UBEZPIECZENIA I LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI 

5.1. Sumy ubezpieczenia elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego są podane bez podziału na 
lokalizacje. Wartość elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego przyjęta została, 
analogicznie jak w Sekcji II pkt. 9.2.1. 

5.2. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny ubezpieczony w zakresie określonym w Sekcji II A 
ubezpieczony jest systemie na sumy stałe zgodnie z definicją systemu na sumy stałe zawartą w Sekcji 
II pkt. 10.3.1. 

5.3. Limity odpowiedzialności: 
5.3.1. w odniesieniu do kosztów związanych z reinstalacją i rekonfiguracją infrastruktury 

teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, w tym dostosowaniem do nowego środowiska 
informatycznego, limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł w każdym rocznym 
w okresie ubezpieczenia; 

5.3.2. za szkody spowodowane przerwą w dostawie elektryczności, Ubezpieczyciel odpowiada do 
limitu 300 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.3.3. w odniesieniu do szkód w elektronicznych częściach maszyn, urządzeń i aparatów 
stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów – 20 000,00 zł w okresie 
ubezpieczenia; 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

6.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia Sekcji II A jako wysokość szkody przyjmuje się koszt 
naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych 
lub zbliżonych parametrach zwiększony o koszt transportu i montażu bez względu na stopień 
amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie za szkodę częściową 
lub całkowitą wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia jednak górną 
granicą odszkodowania jest wartość przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia. 

6.2. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia Sekcji II A powyżej siedmiu lat eksploatacji: 
6.2.1. w przypadku szkody całkowitej jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą 

uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania.  Wartość rzeczywistą stanowi wartość 
odtworzenia nowego sprzętu, od której potrąca się zużycie techniczne, jednak nie więcej niż 
50%; koszty demontażu przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane bez względu na okres 
eksploatacji; 

6.2.2. w przypadku szkody częściowej koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody, koszty demontażu i ponownego montażu poniesione 
w celu dokonania naprawy, koszty transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem 
z wyłączeniem frachtu lotniczego. 

6.3. W odniesieniu do serwerów mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania danej jednostki 
organizacyjnej nie stosuje się limitu wiekowego, a w przypadku wystąpienia szkody mają 
zastosowanie postanowienia pkt 6.1. 

6.4. Górną granicą odszkodowania jest suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjęta do 
ubezpieczenia. 

6.5. Jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zwraca 
koszt materiałów i prac poniesionych w celu naprawy oraz uzasadniona kwotę na pokrycie kosztów 
ogólnych. Koszt takiej naprawy nie powinien być wyższy od kosztorysu zaakceptowanym przez 
strony. 

6.6. Nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz 
frachtu lotniczego, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt. 6.5. Sekcji II. 

6.7. Nie uwzględnia się kosztów modernizacji lub ulepszeń uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia. 
6.8. Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część napraw 

końcowych i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

7.1. Ograniczenia odpowiedzialności: 
7.1.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny – franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma 



WZ/12/2020  25 2
5

 

zastosowania, udział własny wynosi 200,00 zł; 
7.1.2. sprzęt elektroniczny przenośny – franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma 

zastosowania, udział własny wynosi 200,00 zł; 
7.1.3. w odniesieniu do ryzyka związanego z reinstalacją i rekonfiguracją infrastruktury 

teleinformatycznej i telekomunikacyjnej franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie ma 
zastosowania, udział własny wynosi 200,00 zł; 

 
UWAGA: Warunek fakultatywny zastępuje postanowienia określone w pkt. 7.1. 
WARUNEK FAKULTATYWNY NR 1 – PKT. 50: 

7.1. Ograniczenia odpowiedzialności: 
7.1.1. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – franszyza integralna, franszyza redukcyjna 

i udział własny nie mają zastosowania; 
7.1.2. w odniesieniu do ryzyka związanego z reinstalacją i rekonfiguracją infrastruktury 

teleinformatycznej i telekomunikacyjnej – franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział 
własny nie mają zastosowania. 

 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STAWKI I SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

8.1. Ubezpieczyciel określi stawkę i na jej podstawie składkę ubezpieczeniową łącznie za zakres określony 
w Sekcji II oraz Sekcji II A  

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

9.1. W odniesieniu do pozostałych nie określonych w Sekcji II A postanowień, wyłączeń, zakresów 
odpowiedzialności oraz definicji obowiązują postanowienia zawarte w Sekcji I i II Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia. 
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SEKCJA III 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 
 
 

1. UBEZPIECZONY 

1.1. Za Ubezpieczonego na potrzeby niniejszej Sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się: 

1.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  

1.1.2. Osoby ubezpieczone. 

2. OSOBY UBEZPIECZONE 

2.1. Za osoby ubezpieczone na potrzeby niniejszej Sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się: 

2.1.1. Byłych, obecnych i  przyszłych pracowników zgodnie z definicją określoną w pkt. 10 Sekcji I 
Umowy Generalnej Ubezpieczenia, w zakresie działalności Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

2.1.2. Inne osoby, którym Ubezpieczony zlecił wykonywanie czynności 

 

3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

3.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, w tym zbieg 
tych roszczeń, wynikająca z przepisów prawa jako zobowiązanie Ubezpieczonego oraz osób 
ubezpieczonych za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność do naprawienia 
szkody wyrządzonej osobie trzeciej; 

3.2. Za osobę trzecią uważa się każdą osobę, której przysługuje roszczenie o odszkodowanie  
w związku z ponoszoną przez Ubezpieczonego odpowiedzialnością cywilną. 

3.3. Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki ubezpieczeniowe, których powstanie pozostaje 
w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, w tym:  
3.3.1. wykonywaniem zadań określonych w odpowiednich aktach; 
3.3.2. wykonywaniem władzy publicznej, podejmowaniem decyzji administracyjnych, składaniem 

oświadczeń woli; 
3.3.3. posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem mieniem i infrastrukturą przez 

Ubezpieczonego (na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego); 
3.3.4. wprowadzaniem produktu do obrotu przez Ubezpieczonego. 

3.4. Wypadkiem ubezpieczeniowym są szkody: 
3.4.1. na osobie (osobowe) – wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, obejmująca 

również koszty leczenia i rehabilitacji, utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; szkoda na osobie 
obejmuje obowiązek zapłaty zadośćuczynienia będący następstwem śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia; 

3.4.2. w mieniu (rzeczowe) – wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, a także utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono; 

3.4.3. majątkowe (czyste straty finansowe) – wskutek poniesionych przez poszkodowanego strat 
niebędących szkodą na osobie lub szkodą w mieniu. 

4. CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe 
w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed upływem przewidzianego przepisami prawa 
terminu przedawnienia, bez względu na fakt, kiedy zostało popełnione uchybienie będące przyczyną 
wypadku. 

4.2. W razie wątpliwości za dzień powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się:  
4.2.1. w przypadku szkód na osobie – dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy 

skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są przyczyną roszczenia, także 
wtedy, gdy związek przyczynowy został stwierdzony później;  
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4.2.2. w przypadku szkód rzeczowych – dzień, w którym stwierdzono uszkodzenie, zniszczenie lub 
utratę rzeczy ruchomych lub nieruchomości; 

4.2.3. w przypadku szkód majątkowych – dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono 
wystąpienie straty finansowej nie będącej szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

5. TERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

5.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów 
zagranicznych oraz wypadki ubezpieczeniowe związane z podróżami służbowymi i projektami 
prowadzonymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – terytorium wszystkich krajów świata,  
z  zastrzeżeniem, że na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii  
i Nowej Zelandii objęte są wyłącznie szkody powstałe podczas zagranicznych podróży służbowych.   

6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI 

6.1. Suma gwarancyjna wynosi 15 000 000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia  
6.1.1. W ramach sumy gwarancyjnej zostały ustanowione limity odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody na skutek zdarzeń określonych w pkt. 7. 
6.2. Suma gwarancyjna będzie się zmniejszać o wypłacone odszkodowanie, aż do jej całkowitego 

wyczerpania. 
6.2.1. Wypłata odszkodowania za szkody powstałe na skutek zdarzenia, dla którego został 

przewidziany limit odpowiedzialności powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej i limitu. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

7.1. Z zachowaniem postanowień pkt. 3. Ubezpieczyciel odpowiada w szczególności za szkody: 
7.1.1 powstałe na skutek działania lub zaniechania działania, do którego zobowiązany był 

Ubezpieczony; 
7.1.2 wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej, za wyjątkiem winy umyślnej 

reprezentantów Ubezpieczonego; 
7.1.3 na osobie wynikające ze zgodnego z prawem działania, jeżeli przemawiają za tym względy 

słuszności, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem; 
7.1.4 będące przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych oraz postępowań 

i orzeczeń w oparciu o zagraniczne prawo, pod warunkiem, że obowiązek zastosowania 
prawa zagranicznego wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego; 

7.1.5 wyrządzone przez pracowników w czasie pobytu w delegacjach służbowych na całym 
świecie, z włączeniem odpowiedzialności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Kanady, Australii i Nowej Zelandii; 

7.1.6 poniesione przez pracowników Ubezpieczonego (szkody osobowe i rzeczowe), także 
w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń 
wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych; 
7.1.6.1 Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy 

wobec pracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami 
7.1.6.2 Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody poniesione przez osoby bliskie 

pracownika w związku ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia 
pracownika. 

7.1.6.3 Wyłączenia odpowiedzialności za szkody opisane w pkt. 7.1.6.: 
1) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w pojazdach pracowników 

używanych przez pracowników do wykonywania pracy bez zgody pracodawcy; 
2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem choroby 

zawodowej; 
3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na kradzieży pojazdu 

pracownika. 
7.1.7 powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, w szczególności 

pozostającymi w związku z działalnością gastronomiczną. 
7.1.7.1 Wyłączenia odpowiedzialności za szkody opisane w pkt. 7.1.7.: 
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1) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przeniesieniem 
chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy 
Ubezpieczony wiedział i nie podjął racjonalnych działań aby nie doszło do 
przeniesienia choroby zakaźnej i zakażeń; 

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przeniesieniem 
choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. 

7.1.8 powstałe w związku z organizowaniem imprez, w tym także imprez masowych określonych 
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym także za szkody: wyrządzone 
wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, spowodowane przez 
osoby należące do służb ochrony lub kontroli, spowodowane przez wykonawców, 
zawodników i sędziów biorących udział w imprezie z zachowaniem prawa do regresu, 
spowodowane działaniem sztucznych ogni (fajerwerków). 
7.1.8.1 Wyłączenia odpowiedzialności za szkody opisane w pkt. 7.1.8.  

1) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas imprez masowych 
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, określonych w rozporządzeniu 
ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych. 

7.1.9 powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym 
charakterze; 
7.1.9.1 Wyłączenia odpowiedzialności za szkody opisane w pkt. 7.1.9.: 

1) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych 
w tych pojazdach; 

2) w gruntach wszelkiego rodzaju; 
3)  związanych ze zużyciem eksploatacyjnym, normalnym zużyciem rzeczy; 
4) związanych z użyciem mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
5) w wyrobach ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że 

stanowią część składową rzeczy. 
7.1.10 wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez wykonawców 

i ich podwykonawców; 
7.1.10.1 Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody.  

7.1.11 powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za poniesione 
przez osoby trzecie koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji 
zanieczyszczających, z uwzględnieniem szkód mogących powstać w związku z działalnością 
prowadzoną przez Ubezpieczonego oraz wyrządzonych przez pojazdy należące do 
Ubezpieczonego, w tym podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 
pojazdów wyłącznie w zakresie art. 38.1. ust. 4 (zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK; 
7.1.11.1 Ponadto Ubezpieczyciel pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej  

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
7.1.11.2 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie zachodzić o ile zajdą warunki 

wymienione w punktach 1-6: 
1) początek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 

powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych miał 
miejsce w okresie ubezpieczenia, 

2) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych jest nagła, 
niezamierzona ani nieprzewidziana przez Ubezpieczonego przy zachowaniu 
należytej staranności przy prowadzeniu działalności, 

3) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych była 
możliwa do zidentyfikowania, 

4) w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie  
dopuścił się rażącego niedbalstwa w przestrzeganiu  norm i przepisów 
z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany, 
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5) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez 
ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia 
procesu przedostania, 

6) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została 
stwierdzona w szczególności przez służby ochrony środowiska, policję lub 
straż pożarną. 

7.1.12 powstałe w mieniu powierzonym, w szczególności w rzeczach osobistych uczestników 
szkoleń, konferencji, imprez i spotkań, których organizatorem lub współorganizatorem jest 
Ubezpieczający; 

7.1.13 powstałe w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez Ubezpieczonego jako 
inwestora w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy 
prawo budowlane, a także za szkody powstałe w okresie od odstąpienia przez wykonawcę 
od realizacji zadania do daty przekazania placu budowy następnemu wykonawcy; 

7.1.14 powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych; polegające na 
naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych; 

7.1.15 powstałe na skutek braku dostępu i/lub ograniczenia dostępu; 
7.1.16 powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu 

kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie 
wypadków ubezpieczeniowych, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony; 

7.1.17 powstałe wskutek przeniesienia ognia; 
7.1.18 powstałe jako następstwo posiadania, użytkowania lub uszkodzenia instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 

8.1. Franszyzy i udział własny 
8.1.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza integralna, franszyza redukcyjna  

i udział własny nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem następujących postanowień: 
1) w odniesieniu do szkód majątkowych (czyste straty finansowe) udział własny wynosi  

10 % wartości odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł; 
2) w odniesieniu do szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku oraz 

dostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
udział własny wynosi 10 % wartości odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł. 

8.2. Limity  ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
8.2.1. Limitem w wysokości 20% sumy gwarancyjnej na jeden wypadek i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za szkody majątkowe (czyste straty finansowe); 

8.2.2. Limitem w wysokości 2 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
za szkody wynikłe z wykonywania władzy publicznej, podejmowania decyzji 
administracyjnych, składania oświadczeń woli; 

 
UWAGA: Warunek fakultatywny zastępuje postanowienia określone w pkt. 8.2.2 
WARUNEK FAKULTATYWNY NR 2 – PKT. 50: 
Limit w wysokości 3 000 000,00 zł na jeden wypadek i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody wynikłe  
z wykonywania władzy  publicznej, podejmowania decyzji administracyjnych, składania oświadczeń woli: 
  

 
8.2.3. Limitem w wysokości 5% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden 

wypadek i wszystkie wypadki w  każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody poniesione przez pracowników 
Ubezpieczonego; 

8.2.4. Limitem w wysokości 25% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
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ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku 
z organizowaniem imprez, w tym także imprez masowych; 

8.2.5. Limitem w wysokości 100% sumy gwarancyjnej na jeden wypadek i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w nieruchomościach oraz rzeczach ruchomych,  
z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze; 

8.2.6. Limitem w wysokości 25% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez wykonawców i ich podwykonawców; 

8.2.7. Limitem w wysokości 30% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe pośrednio lub 
bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; 

8.2.8. Limitem w wysokości 50 000,00 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden wypadek 
i wszystkie wypadki każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń; 

8.2.9. Limitem w wysokości 5% sumy gwarancyjnej na jeden wypadek i wszystkie wypadki każdym 
okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe 
w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych; 

8.2.10. Limitem w wysokości 10% sumy gwarancyjnej na jeden wypadek i wszystkie wypadki 
każdym okresie ubezpieczenia za szkody powstałe w związku z roszczeniami regresowymi 
zgłoszonymi do Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których 
zobowiązane były osoby trzecie. 

8.2.11. Limitem w wysokości 5 % sumy gwarancyjnej w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki każdym rocznym okresie ubezpieczenia za szkody w mieniu 
powierzonym. 

9. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Z zachowaniem włączeń w poszczególnych postanowieniach pkt. 6. Ubezpieczyciel nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wyłącznie w odniesieniu do wypadków ubezpieczeniowych: 
9.1. Wyłączenia ogólne: 

9.1.1. wyrządzonych umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego; 
9.1.2. powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej i zanieczyszczenia radioaktywnego; 
9.1.3. polegających na zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, oraz 

zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych bonów towarowych oraz innych substytutów 
pieniądza, dzieł sztuki, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, oraz zbiorów o 
charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, a także przedmiotów o charakterze 
zabytkowym lub unikatowym; 

9.1.4. wynikłych z działania środków wybuchowych i kafarów; 
9.1.5. powstałych wskutek długotrwałego i systematycznego działania czynnika termicznego, 

chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, 
dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia; 

9.1.6. powstałych w następstwie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, 
aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów; 

9.1.7. powstałych wskutek oddziaływania promieni laserowych, maserowych, promieniowania 
jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego; 

9.1.8. związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie, za 
wyjątkiem postanowień określonych w pkt. 6.1.14.; 

9.1.9. do ustawowej wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach objętych 
systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej; 

9.1.10. za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa geologicznego i górniczego; 
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9.1.11. wynikłych z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu 
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do 
starannego działania; 

9.1.12. wynikających z normalnego zużycia rzeczy w czasie trwania umowy; 
9.1.13. powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z wydobywaniem, przetwarzaniem, 

produkcją, dystrybucją, przechowywaniem, transportem azbestu (w tym w związku z 
użyciem produktów zawierających azbest), formaldehydu lub dioksyn oraz powstałe 
wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania/używania wyrobów tytoniowych 
oraz przez produkty lub substancje mogące powodować raka oraz pylicę; 

9.1.14. wywołanych przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizm zmodyfikowany 
genetycznie) lub jakiekolwiek białko pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku 
uszkodzenia kodu genetycznego; 

9.1.15. szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej przez samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie); 

9.1.16. szkód regulowanych przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

9.2. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe nie wynikające ze szkody na osobie lub 
szkody rzeczowej: 
9.2.1. spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub 

też na jego zlecenie czy jego rachunek); 
9.2.2. spowodowane świadomym naruszeniem wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy; 
9.2.3. wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 
9.2.4. wynikające z naruszenia gospodarczych praw ochronnych, praw autorskich i praw 

licencyjnych (np. naruszenia prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań 
konkurencyjnych i reklamowych),  

9.2.5. roszczeń o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów 
poniesionych na poczet ich wykonania; 

9.2.6. roszczeń z zakresu stosunku pracy; 
9.2.7. wynikające z niedotrzymania terminów wykonania umów, kosztorysów wstępnych i innych 

kosztorysów, powstałych z winy Ubezpieczającego; 
9.2.8. wynikające z nałożonych na Ubezpieczonego: grzywien, kar administracyjnych lub 

sądowych, w tym również odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive 
damages) oraz kar umownych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz 
zwrotu kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatków, należności 
publicznoprawnych i opłat manipulacyjnych; 

9.2.9. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym, jeżeli powstały 
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji. 

9.3. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe związane z wykonywaniem władzy publicznej: 
9.3.1. wyrządzone umyślnie lub wynikające z popełnionego przestępstwa umyślnego przez 

reprezentantów Ubezpieczonego potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu; 
9.3.2. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej przez reprezentantów 

Ubezpieczonego. 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWINNOŚCI UBEZPIECZONEGO 

10.1. Po powzięciu wiadomości o wypadku lub o okolicznościach mogących skutkować wystąpieniem 
wypadku Ubezpieczony użyje dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów. 

10.2. W sytuacji zgłoszenia wypadku lub roszczenia przez poszkodowanego Ubezpieczonemu, 
Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela, dostarczając posiadane dokumenty 
dotyczące okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody. 

10.3. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony udzieli wyjaśnień, dostarczy dostępne mu dowody 
potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku i rozmiarów szkody oraz umożliwi przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego. 
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10.4. Ubezpieczony powstrzyma się od dobrowolnego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, bądź 
zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela wydanej bez zbędnej 
zwłoki. 

10.5. Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpi na drogę sądową z roszczeniem  
o odszkodowanie, Ubezpieczony niezwłocznie zawiadomi Ubezpieczyciela o tym fakcie. 

10.6. Ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie 
stanowiska, co do wniesienia środków odwoławczych. 

10.7. Ubezpieczony będzie informował Ubezpieczyciela o istotnej zmianie okoliczności, mającej wpływ na 
zmianę prawdopodobieństwa wypadku. Za istotne zmiany okoliczności mające wpływ na zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku uważa się jedynie: 
10.7.1. przyjęcie do eksploatacji budynków w nowej lokalizacji podając adres lub dane 

umożliwiające jego identyfikację; 
10.7.2. zmiany organizacyjne Ubezpieczonego mające wpływ na zmianę ryzyka. 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWINNOŚCI UBEZPIECZYCIELA W ZAKRESIE ZASAD I KOSZTÓW POSTĘPOWAŃ 

11.1. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
11.1.1. niezwłocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej, zbadania zasadności wysuwanych 

przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania albo 
prowadzenia obrony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem; 

11.1.2. wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej.  
Wypłata odszkodowania następuje na podstawie uznania roszczenia przez Ubezpieczyciela, zawartej 
lub zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu. 
Ubezpieczyciel nie będzie żądać od Ubezpieczającego oświadczenia co do przyjęcia odpowiedzialności 
za szkodę i nie będzie uzależniał przyjęcia swojej odpowiedzialności w przypadku  braku oświadczenia 
o przyjęciu odpowiedzialności przez Ubezpieczonego; 

11.1.3. zwrotu kosztów zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 
środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe 
chociażby okazały się bezskuteczne; 

11.1.4. pokrycia udokumentowanych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez 
Ubezpieczonego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia rozmiaru szkody oraz jej 
przyczyny; 

11.1.5. udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej związanej z zaspokojeniem 
roszczeń zasadnych oraz obrony prawnej w przypadku niezasadności roszczeń; 

11.1.6. pokrycia kosztów obrony prawnej. Koszty obrony prawnej nie obejmują pensji ani innego 
wynagrodzenia Ubezpieczonego i jego pracowników. Za koszty obrony prawnej uważa się 
wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, 
koszty podróży oraz inne koszty poniesione w celu obrony przed roszczeniem. Koszty obrony prawnej 
obejmują również wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym i karnym lub 
dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę 
objętą ubezpieczeniem i obrony przed roszczeniem. 

11.2. Powyższe  postanowienia mają zastosowanie na każdym etapie likwidacji szkody, kiedy wymagane jest 
zajęcia stanowiska przez Ubezpieczyciela. 

11.3. Brak pisemnego stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów obrony sądowej, kosztów 
postępowań wyjaśniających i pojednawczych, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, w ciągu 30 dni od 
dnia powzięcia przez Ubezpieczyciela informacji o konieczności poniesienia ww. kosztów przez 
Ubezpieczonego, będzie traktowane jako wyrażenie zgody przez Ubezpieczyciela na ponoszenie ww. 
kosztów, jako objętych ochroną ubezpieczeniową. 

11.4. Pokrycie kosztów postępowań sądowych nastąpi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia sądowego (ugody sądowej), stwierdzającego obowiązek ich poniesienia. 

11.5. Ustala się, że w przypadku dochodzenia roszczeń Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty obrony prawnej  
także przed innymi sądami niż sądy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

SEKCJA IV 

 
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W TRAKCIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
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1.1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonych, którzy w okresie podróży musieli 
poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, który miał 
miejsce po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.2. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje ochroną: 

1.2.1. ryzyko zawału serca i udaru mózgu, 

1.2.2. koszty leczenia następstw chorób przewlekłych, 

1.2.3. koszty leczenia stomatologicznego, 

1.2.4. transport chorego za granicą i do kraju, 

1.2.5. przechowanie i transport zwłok do kraju, 

1.2.6. koszty wynajmu hotelu, jeżeli powrót chorego nie może nastąpić zaplanowanym środkiem 
transportu, 

1.2.7. szkody będące następstwem: aktów terrorystycznych, rozruchów, strajków, stanu 
wyjątkowego, zamieszek, bójek, 

1.2.8. szkody, powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonych. W przypadku wyjazdu 
do krajów tropikalnych ubezpieczenie będzie rozszerzone także o koszty leczenia chorób 
tropikalnych, 

1.2.9. ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty leczenia, które powstały wskutek 
konieczności podjęcia leczenia, które nie powstało w związku z bezpośrednim wykonywaniem 
pracy lub obowiązków służbowych. 

Jeżeli OWU Ubezpieczyciela zawierają szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej bez dopłaty dodatkowej 
składki ubezpieczenie będzie zawarte w szerszym zakresie. 

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie 
Ubezpieczonych. Z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczyciel 
wypłaca świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, orzeczonego przez jego lekarzy – 
wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w 
odniesieniu do sumy ubezpieczenia. Procent stałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze 
powołani przez Ubezpieczyciela na podstawie tabeli ZUS - Ocena procentowa stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo, ochroną objęte jest ryzyko zawału serca i udaru 
mózgu oraz szkody powstałe w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonych. 

1.4. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty usług ASSISTANCE świadczonych na rzecz Ubezpieczonych 
przez Ubezpieczyciela, wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego np. "ASSISTANCE". 
Ubezpieczenie obejmuje ochroną: 

1.4.1. pomoc medyczną, 

1.4.2. pomoc w podróży. 

1.5. Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy Ubezpieczonych wchodzące w skład bagażu podróżnego, do 
wysokości sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność zachodzi, gdy w trakcie podróży zajdzie jedno  
z następujących zdarzeń powodujące utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu: 

1.5.1. pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenia pioruna, 
trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch oraz upadek pojazdu 
powietrznego, 

1.5.2. akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi  
w pkt. 1.5.1, 

1.5.3. wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, 

1.5.4. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie, w wyniku którego Ubezpieczony 
pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą, 

1.5.5. kradzież z włamaniem lub rabunek, w tym prywatnego sprzętu elektronicznego  
i fotograficznego, 
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1.5.6. kradzież zwykła, w tym prywatnego sprzętu elektronicznego i fotograficznego, 

1.5.7. opóźnienia bagażu. 

2. UBEZPIECZENI 
2.1 Ubezpieczenie zostanie zawarte na rzecz pracowników Ubezpieczonego delegowanych lub 

skierowanych do pracy za granicą RP lub przebywających za granicą w celu wypełnienia obowiązków 
służbowych. 

2.2  Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne, które są, były lub będą zatrudnione 
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracowników uznaje się również wszystkich członków 
organów, pełnomocników, praktykantów, wolontariuszy lub stażystów, którym Ubezpieczony 
powierzył wykonanie określonych czynności, osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej 
wykonujące pracę na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego oraz osoby fizyczne prowadzącą 
działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. 

3. ZAKRES TERYTORIALNY: 

3.1. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie na terenie całego świata. 

3.2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana automatycznie po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej 
Polskiej (bez obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zamiaru lub faktu wyjazdu). W przypadku 
zaistnienia zdarzenia Ubezpieczający na żądanie Ubezpieczyciela potwierdzi fakt ubezpieczenia 
poszkodowanego.  

4. DEFINICJE  

4.1. Działania wojenne – jest to objęcie terytorium kraju lub jego części faktycznymi działaniami 
zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub wojny domowej. 

4.2. Stan wyjątkowy – jest to decyzja władz danego kraju wprowadzająca na terytorium kraju lub jego 
części podwyższoną gotowość militarną w związku z np.: zagrożeniem konfliktem zbrojnym, 
niepokojami społecznymi, rozruchami, kataklizmem, epidemiami, itp. 

4.3. Choroby przewlekłe – są to choroby o długotrwałym przebiegu, trwające zwykle miesiącami lub 
latami, rozpoznane u Ubezpieczonych i stale lub okresowo leczone, np.: choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, dyskopatia. 

4.4. Terroryzm – metoda działania pojedynczych osób lub grup osób skutkująca naruszeniem porządku 
prawnego, m.in. poprzez stosowanie przemocy, nacisku lub groźby ich użycia albo ograniczenia 
wolności pojedynczych osób, grupy osób lub przypadkowych członków społeczeństwa, objawiająca 
się w szczególności zamachami na urzędy i lokale publiczne oraz środki komunikacji. 

4.5. Strajk – jest to zbiorowe dobrowolne zaprzestanie pracy przez pracowników, będące formą walki o 
zrealizowanie wspólnych żądań ekonomicznych lub politycznych. 

4.6. Rozruchy – jest to ostre, energiczne wystąpienie przeciw podjętym przez rywalizujące ośrodki 
polityczne (np. partie polityczne, związki zawodowe) działaniom, które uważa się za niesłuszne. 

4.7. Opóźnienie bagażu – o ile opóźnienie bagażu wynosi więcej niż 12 godzin Ubezpieczyciel pokrywa 
koszty poniesione przez Ubezpieczonych na udokumentowane zakupy artykułów niezbędnych w 
czasie pobytu Ubezpieczonych za granicą w wysokości nie przekraczającej 20% sumy ubezpieczenia 
bagażu. 

4.8. Kontynuacja podróży – warunkiem realizacji świadczenia jest udokumentowanie, że w momencie 
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony miał wykupiony bilet  
u przewoźnika zawodowego do miejsca przeznaczenia. 

4.9. Kradzież zwykła – utrata bagażu bez użycia siły i bez znamion włamania. 

5. ZAKRES TERYTORIALNY OCHRONY: cały świat. 

6. SUMY UBEZPIECZENIA  
Ubezpieczenie KL na terenie całego świata 

Zakres ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia 

1. Koszty leczenia (KL)  
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1.1. leczenie szpitalne 250.000 EUR 

1.2. leczenie ambulatoryjne  Min. 1.500 EUR 

1.3. leczenie dentystyczne 200 EUR 

1.4. leczenie chorób przewlekłych  nie mniej 70% sumy ubezpieczenia 

2. Assistance  

2.1. pomoc medyczna  

a/ informacja i natychmiastowa pomoc medyczna łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

b/ przewóz medyczny łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

c/ przewóz po zakończeniu leczenia  łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

d/ natychmiastowa wizyta osoby wskazanej przez 
hospitalizowanego wskutek NNW lub nagłego 
zachorowania ubezpieczonego 

Do 7 dni po 50 EUR dziennie 

e/ dostarczenie niezbędnych lekarstw łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

f/ transport zwłok łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

2.2 pomoc w podróży  

a/ powrót do miejsca zamieszkania, w tym koszty 
związane z koniecznością przedłużenia pobytu 

łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

b/ odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu łącznie do sumy ubezpieczenia KL  

c/ nadzór medyczny łącznie do sumy ubezpieczenia  

d/ kontynuacja podróży  750 EUR 

3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków  

3.1. śmierć  20.000 EUR 

3.2. trwałe inwalidztwo całkowite 20.000 EUR 

3.3. stały uszczerbek na zdrowiu  % sumy ubezpieczenia (według tabeli ZUS) 

4. Bagaż  

4.1. utrata, uszkodzenia lub zniszczenie  
1.000 EUR (niezależnie od ryzyka 100% sumy 

ubezpieczenia) 

4.2. kradzież 1.000 EUR na jedno  

 

7. LICZBA PRZEWIDYWANYCH OSOBODNI 

7.1. Szacowana liczba osobodni w delegacji: 250 rocznie. 

7.2. Ubezpieczający ma obowiązek prowadzić rejestr wyjazdów z uwzględnieniem ilości osób i dni pobytu 
za granicą RP. 

8. FRANSZYZA INTEGRALNA I REDUKCYJNA 

8.1. W wysokości 100,00 zł dla szkód w bagażu lub w przypadku opóźnienia jego dostarczenia. 

8.2. W pozostałych ryzykach franszyza integralna i redukcyjna nie mają zastosowania.  

8.3. W wysokości 20 EUR dla kosztów leczenia. 

9. PŁATNOŚĆ SKŁADKI 

9.1. Ubezpieczyciel określi wysokość składki za osobodzień (jeden dzień ochrony ubezpieczeniowej jednej 
osoby udającej się w podróż zagraniczną). 

9.2. Ubezpieczający zapłaci składkę minimalną stanowiącą 65% składki wynikającej z iloczynu składki za 
jeden dzień ochrony oraz planowanej liczby osobodni. Składka minimalna  podlega rozliczeniu po 
zakończeniu rocznych okresów ubezpieczenia na podstawie faktycznej liczby osobodni oraz składki za 
jeden dzień ochrony, w terminie do 30 sierpnia danego roku, w którym dokonywane jest rozliczenie. 

10. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI  

10.1. Maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do  wysokości 2.500.000 zł na jedno 
zdarzenie; 

10.2. w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków w zdarzeniach obejmujących zawał serca lub 
udar mózgu wprowadza się podlimit w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel jest 
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wolny od odpowiedzialności jeśli zawał serca lub udar mózgu były spowodowane wcześniej 
zdiagnozowanymi stanami chorobowymi; 

10.3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeśli do wypadku ubezpieczeniowego doszło  
w bezpośrednim następstwie stanu wyjątkowego, z zastrzeżeniem że ww. wyłączenie nie dotyczy 
osób, które znajdowały się na terenie objętym stanem wyjątkowym przed jego wprowadzeniem. 

Umowa Generalna Ubezpieczenia oraz inne materiały i treści dotyczące ubezpieczeń, w zakresie i sposobie formułowania 
wykraczającym poza bezwzględnie obowiązujące uregulowania prawa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia funkcjonujące w Towarzystwach 
Ubezpieczeniowych, stanowią wyłączną własność intelektualną Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o. o. i podlegają 
ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 nr. 90 poz. 631 ze zm.)  

Naruszenie praw autorskich Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides sp. z o. o. w postaci kopiowania, powielania, 
udostępniania bez zgody autorów w celu innym niż wynikający z niniejszej SIWZ będzie skutkowało sankcjami karnymi oraz wystąpieniem 
na drodze cywilnoprawnej (wystąpienie z roszczeniem cywilnoprawnym przeciwko podmiotowi, który naruszył prawo). 


