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WORD KATOWICE  
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
KLAUZULE DODATKOWE 

KLAUZULA WARUNKÓW ZASTOSOWANIA KLAUZUL BROKERSKICH  

1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również poniższe klauzule brokerskie, pod 
warunkiem że ich postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających 
zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w 
pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

2. W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. 1 
został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do 
dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających 
zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w 
pozostałej części, a treścią klauzul brokerskich. 

3. W przypadku, w którym poniższe klauzule brokerskie spełniają warunek, o którym mowa  
w pkt. 1 jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia.  
W pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających 
zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia  
w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne. 

 

1.  

KLAUZULA REPREZENTANTÓW 

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

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

3. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania 
dyrektora i jego zastępców. 

2.  

KLAUZULA OGLĘDZIN 

1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia 
wiadomości o szkodzie. Po upływie powyższego terminu Ubezpieczyciel nie może 
powoływać się na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany. 

2. Ubezpieczający/Ubezpieczony może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w 
przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub 
przywrócenia działalności przedsiębiorstwa (np. produkcji lub dostaw energii elektrycznej,  
cieplnej itp., innej działalności) 
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3.  

KLAUZULA ZALICZKOWA 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zaliczkę  
w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku o zapłatę zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę powstałą z ryzyka 
objętego umową ubezpieczenia. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Ubezpieczający/ Ubezpieczony przedstawia Ubezpieczycielowi do akceptacji najpóźniej wraz z 
wnioskiem o wypłatę zaliczki. Wysokość wynikającą z kosztorysu przyjmuje się za bezsporną 
jedynie dla potrzeb ustalenia zaliczki. 

 
4.  

KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:  

-  akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą 
ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie 
otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz 
koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność 
Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją 
mienia  oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez 
Ubezpieczonego, 

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

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

- koszty poszukiwania  miejsca wycieku wody i innych mediów,  

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

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

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

-  koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, 

-   zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe 
w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także 
koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń 
itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia 
danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie 
tego typu inne wydatki, 
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-   koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, 
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których 
zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą 
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; 
z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione 
na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia 
powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych, 

-   koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy 
w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu 
ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów. 

 

Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej  
z umowy ubezpieczenia): 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych + 00/100) na 
jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie  ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb od stłuczenia 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych 00/100). 

 

5.  

KLAUZULA POCZĄTKU OKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA  

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

6.  

KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO 

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

 

7.  

KLAUZULA ZAKAZU POTRĄCANIA 

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

 

8.  

KLAUZULA PŁATNOŚCI SKŁADKI (DOT. ART. 814 § 2 K.C.)  
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Nieopłacenie w terminie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje ustania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i nie skutkuje także zawieszeniem 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  

Ubezpieczyciel na piśmie powiadomi Ubezpieczającego o zwłoce oraz wezwie go do zapłaty 
wyznaczając nowy termin – 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli Ubezpieczający nie 
ureguluje płatności w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie 
umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który ponosił 
odpowiedzialność. 

9.  

KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 

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

 

 

10.  

KLAUZULA TERMINU ZGŁOSZENIA SZKODY 

Termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu,  
w którym Ubezpieczający/Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej 
ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub 
umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. 

Dopuszcza się zawiadomienie o szkodzie za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej.   

 

11.  

KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS 

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

 

12.  

KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF 

Wszelkie doubezpieczenia,  podwyższanie sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności 
inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia dokonywane będą na podstawie 
warunków i stawek stosowanych w niniejszej umowie ubezpieczenia.  
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13.  

KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU WOBEC ZATRUDNIONYCH 

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela 
również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie 
prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 
14.  

KLAUZULA LOKALIZACJI 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na 
terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy, a także wszystkie miejsca, 
gdzie Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność. Ochrona nie obejmuje szkód 
powstałych podczas transportu, w tym transportu pomiędzy lokalizacjami ubezpieczającego. 

 

15.  

KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW 

W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub 
instytucję finansową,  
w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy 
faktoringu, prawa  
z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, 
bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona 
ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na warunkach i w 
zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że 
Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania 
umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia 
przez Ubezpieczyciela.  

Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego. 

 

16.  

KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI  

W przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel zezwala, aby 
uszkodzone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej 
lokalizacji według uznania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający 
wymogom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, pod warunkiem, że wysokość odszkodowania w 
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żadnym przypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, 
gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej 
lokalizacji.  

17.  

KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania.  

 

18.  

KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia 
przeciwpożarowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania. 

 

19.  

KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe za wystarczające do wypłaty odszkodowania.  

 

20.  

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA – ROZLICZENIE PÓŁROCZNE 

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost 
wartości mienia, wynikający z nabycia lub modernizacji środków trwałych 
w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z 
chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego posiadaniem tych 
środków.  

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

3. Rozliczenie składki w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości 
majątku będącego przedmiotem ubezpieczenia nastąpi w terminie 45 dni 
po upływie każdego półrocza okresu ubezpieczenia.  

4. Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem 
na początku okresu ubezpieczenia, a faktyczną wartością majątku 
w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Składka lub zwrot składki zostanie 
naliczony od zmiany wartości, tzn. wzrostu lub obniżenia wartości mienia 
w następujący sposób:  
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a) za półrocze, w którym mienie zostało włączone do umowy ubezpieczenia – 50% łącznej 
składki należnej od tego mienia za to półrocze, 

b) za pozostały okres – pełną składkę należną od tego mienia do końca rocznego okresu 
ubezpieczenia, według zasady pro rata temporis tj. proporcjonalnie do okresu ochrony, 
bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) przedmiotowego 
mienia. 

5. Limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w  okresie 
ubezpieczenia wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia 

6. Nowonabyte lub przyjęte w posiadanie środki trwałe oraz inwestycje, 
których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą 
być ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że zostaną indywidualnie zgłoszone do 
Ubezpieczyciela. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy łączna suma 
ubezpieczenia mienia ubezpieczone na podstawie klauzuli przekroczy 
przyjęty limit. 

21.  

KLAUZULA LIKWIDACYJNA (WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO, WARTOŚĆ 

ODTWORZENIOWA)   

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

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

3. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy 
Ubezpieczający/Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub 
odbudowa nastąpi w innej lokalizacji. Zasada proporcji ma zastosowanie, gdy suma 
ubezpieczenia określona wg wartości księgowej brutto jest niższa od wartości przedmiotu 
ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów księgowych. 

4. W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych 
zasada proporcji ma zastosowanie w przypadku składników mienia, których wartość  
w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do ubezpieczenia. 

 

22.  

KLAZULA ODKUPU URZĄDZEŃ 

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

 

23.  

KLAUZULA UPADKU NA UBEZPIECZONE MIENIE 

Ubezpieczeniem objęte jest zdarzenie polegające na upadku drzew, budynków, masztów i 
innych budowli lub przedmiotów na ubezpieczone mienie, niezależnie od jego przyczyny. 

 

24.  

KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH 

Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach lub 
urządzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych): wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach 
technologicznych, w tym szkody wynikające z zamarznięcia lub pęknięcia. 

Odszkodowanie wypłacane będzie do wysokości limitu 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy   00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 

25.  

KLAUZULA NIEZACHOWANIA PARAMETRÓW PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 

W zakresie ustanowionego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową 
objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również wskutek 
wyładowania atmosferycznego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są urządzenia 
przeciwprzepięciowe.  

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

 

 

26.  

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWALNEJ  

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną  ryzyko katastrofy budowlanej, tj. 
niezamierzone, nagłe zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a 
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także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrofą budowlaną: 

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

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 
c) awaria instalacji. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu przeznaczonym do 
rozbiórki lub złomowania. 

4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi  
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

27.  

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWALNYCH, MONTAŻOWYCH I 

INSTALACYJNYCH  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w związku  
z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

- robót ziemnych, 
- prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych i 

robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem 
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, 

pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu oraz roboty budowlano–montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji.  

Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz 
mienia będącego przedmiotem robót do 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 
00/100) na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

28.  

KLAUZULA POKRYCIA KOSZTÓW SKAŻENIA I ZANIECZYSZCZENIA 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu 
lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych 
umową ubezpieczenia. 

 

29.  

KLAUZULA KRADZIEŻY URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży należące do 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego urządzenia zewnętrzne na budynkach lub budowlach, 
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.   
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Powyższe koszty pokrywane są do wysokości limitu 20.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 

30.  

KLAUZULA KOSZTÓW NAPRAWY ZABEZPIECZEŃ  

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z 
włamaniem lub  rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na zniszczeniu lub 
uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, 
żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.  

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również  koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia 
urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy, czy też sejfy w związku z utratą kluczy. 

Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości limitu 5000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 

31.  

KLAUZULA KOSZTÓW DOSTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ORGANÓW PAŃSTWOWYCH  

Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni 
odtworzenia mienia, zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej 
dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub zażąda pewnych honorariów, czy 
składek jako wstępny warunek odtworzenia mienia, wówczas Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się ponadto zapłacić Ubezpieczonemu/Ubezpieczajacemu: 

- różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/Ubezpieczony 
poniósłby, gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem faktycznie 
poniesionym na odbudowę,  

- kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego 
przyczyną jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania się którego 
Ubezpieczony/Ubezpieczający będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni 
odtwarzanie mienia bez zbędnej zwłoki, 

-  wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę 
ubezpieczonego mienia, 

- inne kwoty poniesione przez Ubezpieczonego/Ubezpieczajacego na dokonanie zmian  
w specyfikacji, poniesione w związku ze zmianą planów. 

Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli wyniesie 500.000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych 00/100) ponad sumę ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia  
w każdym okresie ubezpieczenia. 

 

32.  

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

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

Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. 

33.  

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PRZEWOŻONEGO LUB ZAMONTOWANEGO W 

POJAZDACH  

1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w mieniu, w 
szczególności w urządzeniach, narzędziach, przyrządach, mieniu obrotowym i sprzęcie 
przewożonym w/na pojazdach lub zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu albo 
przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach 
służbowych w obrębie terytorialnych granic Unii Europejskiej.  

2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę 
mienia z powodu kradzieży z włamaniem lub kradzieży pojazdu wraz z 
mieniem tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita 
sztywna konstrukcja), pojazd został odpowiednio zabezpieczony 
(zamknięty na wszystkie istniejące zamki) i uruchomiony został istniejący 
system alarmowy, o ile pojazd był w niego wyposażony, jeżeli kradzież 
miała miejsce w godzinach pomiędzy 6  a  23, z zastrzeżeniem że 
ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym 
mieniem był pozostawiony na parkingu strzeżonym, na terenie zakładu lub 
w zamkniętym garażu. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisami AC przedmiotowego pojazdu. 

Limit: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

34.   

KLAUZULA WARTOŚCI PRZEZORNYCH/ KWOT NIEPOKRYTYCH   

W sytuacji, kiedy wystąpi niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym składniku 
majątku, ustalony w ramach klauzuli  roczny limit 500.000.000 zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych 00/100),  podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/składników majątku do 
ich prawidłowej wartości. 

35. 

KLAUZULA PODATKU VAT 
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Odszkodowanie w poszczególnych umowach będzie wypłacone łącznie z podatkiem od towarów i 

usług  VAT, jeżeli Ubezpieczony nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie 

pisemne oświadczenie Głównego Księgowego. 

36. 

KLAUZULA DEFINICJI HURAGANU 

Poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek.,  chyba że 
ogólne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na 
podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku 
takiej możliwości  - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie. 

W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, 
maszty lub  inne budowle i przedmioty, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie 
znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru. 

 

37. 

KLAUZULA DEFINICJI UDERZENIA POJAZDU 

Poprzez uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie rozumie się bezpośrednie lub pośrednie   
uderzenie pojazdu lub ładunku przez niego przewożonego w ubezpieczone mienie, w tym 
również w sytuacji, gdy pojazd był kierowany lub eksploatowany przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego albo osobę, za którą  ponosi odpowiedzialność.  

 

38. 

KLAUZULA DEFINICJI POWODZI 

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

 

39. 

KLAUZULA OPADÓW ŚNIEGU  

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikłe z opadów śniegu. Za opady śniegu  
w rozumieniu umowy ubezpieczenia uważa się opady, które spowodują uszkodzenie budowli, 
budynku lub elementów opierzenia i orynnowania dachu na skutek ciężaru śniegu lub lodu, 
zalania wynikłe z  topnienia mas śniegu oraz szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu 
powstałego podczas zamarzania/ rozmarzania wody. Zakresem ochrony objęte jest również 
zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie 
ubezpieczone do wysokości sumy ubezpieczenia danego składnika majątku. 

 

40. 



 

 

_____________________________________________________________ 13

KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI 

Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odzyskania, ratowania, odtworzenia dokumentacji 
znajdującej się w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, która zostanie uszkodzona, 
zniszczona lub utracona wskutek wypadku ubezpieczeniowego. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych  00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

 

 


