Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Twój BIZNES Plus

OWU

Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Twój BIZNES Plus zgodnie
z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia.

§ 1-18; § 35 ust. 1,4,7,9; § 39-40;
§ 48 ust. 2-4; § 49-50; § 51 ust.1;
§ 62 ust. 4; § 63 ust. 1; § 66; § 71;
§ 72 ust. 1-2,5; § 73 ust. 1-3,6;
§ 74 ust. 1-3; § 75 ust. 1-2; § 76 ust. 1-2;
§ 77 ust. 1-3; § 78 ust. 1-2; § 79 ust. 1-2;
§ 80 ust. 1-2,4; § 81 ust. 1-4,6,9;
§ 82 ust. 1-2; § 83 ust. 1-4; § 84 ust. 1-2;
§ 85 ust. 1-6; § 86 ust. 1-4; § 87 ust. 1-4;
§ 88 ust. 1-2; § 89 ust. 1-4; § 90 ust. 1-4;
§ 91 ust. 1-2; § 92 ust. 1; § 93 ust. 1-2;
§ 94 ust. 1-2; § 95 ust. 1-3; § 96 ust. 1 i 3;
§ 97 ust. 1; § 98 ust. 1; § 99 ust. 1-2, § 100
ust. 1-3; § 101 ust. 1-3; § 102 ust. 1-2, 5, 7-8;

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia.

§ 1 ust. 3; § 19-34; § 35 ust. 5; § 39-40;
§ 45 ust. 1,3,12,14-16; § 46; § 47 ust. 2-8;
§ 48-50; § 53; § 55 ust. 2; § 56 ust. 2-3; § 57;
§ 58 ust. 7; § 60; § 61 ust. 2; § 62 ust. 5-8;
§ 71; § 72-103;

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych.

§ 44 ust. 12; § 58 ust. 5; § 61 ust. 2;
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Rozdział I - Postanowienia ogólne i definicje
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umów ubezpieczenia Twój BIZNES Plus
zawieranych na ich podstawie pomiędzy UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A. a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

5)

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia także
na cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. Dla pojęć używanych w OWU przyjęto następujące znaczenia:
1) akty terrorystyczne - akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych
oraz bezpieczeństwu publicznemu, prowadzone w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia
publicznego bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia;
2) awaria:
a) awaria instalacji - nagłe, samoistne pęknięcie bądź rozszczelnienie znajdujących się wewnątrz objętego ochroną
budynku lub lokalu instalacji lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przesyłających
media w postaci płynnej, służących jedynie do zaspokajania
potrzeb socjalno - bytowych,
b) awaria urządzeń technologicznych - nagłe, samoistne
pęknięcie bądź rozszczelnienie znajdujących się wewnątrz
objętego ochroną budynku lub lokalu urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci płynnej lub
gazowej wykorzystywane w procesach technologicznych/
produkcyjnych w prowadzonej działalności,
c) inna awaria - awaria innych obiektów niż wymienione
w pkt a - b rozumiana jako stan niesprawności przedmiotu
uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle
i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite
unieruchomienie.
Jeżeli w OWU jest mowa o awarii należy przez to rozumieć awarie wymienione łącznie w lit. a, b i c;
3) bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób połączone
z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy
wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym zarazem jako napastnicy i broniący się; za bójkę nie uznaje się:
a) włączenia się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub
spokoju publicznego związanego z rodzajem wykonywanej
pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji
lub innego dokumentu,
b) działania w ramach obrony koniecznej lub samopomocy;
4) budowla - znajdujący się w miejscu ubezpieczenia trwale związany z gruntem obiekt budowlany nie będący budynkiem,
stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami oraz elementami zewnętrznymi, wybudowany
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Na potrzeby OWU za budowle, w szczególności, uważa się
znajdujące się w miejscu ubezpieczenia:
a) ogrodzenia wraz z bramami i zamontowanymi w nich
siłownikami oraz automatyką,
b) oświetlenie nieruchomości,
c) obiekty małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego, wiaty, altany,
d) wolnostojące urządzenia reklamowe,
e) części budowlane urządzeń technicznych,
f) przejazdy, place postojowe, drogi, chodniki, pochylnie
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
g) pomosty o długości do 25 m i wysokości do 2,5 m liczonej
od korony pomostu do dna akwenu służące do rekreacji,
uprawiania wędkarstwa, cumowania niewielkich jednostek
pływających (łodzie, kajaki),

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

h) zbiorniki przeciwpożarowe, studnie i instalacje studzienne
wraz z przykryciami, fontanny, oczka wodne, stacje uzdatniania wody,
i) oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na nieczystości (szambo);
budynek - znajdujący się w miejscu ubezpieczenia trwale związany z gruntem obiekt budowlany posiadający zezwolenie
na użytkowanie oraz posiadający fundamenty i dach, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, stanowiący całość techniczną i użytkową wraz z:
a) wbudowanymi/zamontowanymi na stałe urządzeniami
technologicznymi, instalacjami wraz z ich wyposażeniem,
b) urządzeniami technicznymi zapewniającymi wykorzystanie
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem za wyjątkiem mienia stanowiącego maszyny i urządzenia wykorzystywane
do prowadzenia działalności wykonywanej w budynku,
c) na trwałe zamocowanymi elementami wykończeniowymi,
za które uważa się m.in.: okucia zewnętrzne, stolarkę
okienną i drzwiową, oszklenia, balustrady, okładziny, podłogi, tynki, powłoki malarskie, meble wbudowane oraz
d) elementami zewnętrznymi budynku;
całkowita i trwała niezdolność do pracy - powstała na skutek
nieszczęśliwego wypadku trwała i nieodwracalna niezdolność
do wykonywania jakiejkolwiek pracy, potwierdzona decyzją
właściwego organu powołanego do orzekania o niezdolności
do pracy lub niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi;
choroba - proces patologiczny objawiający się zaburzeniem
czynności organizmu zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego wymagający pomocy medycznej (np. zawodowa,
zakaźna, pasożytnicza, tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.),
czasowa niezdolność do pracy - czasowa niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej udokumentowana zaświadczeniem
lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
czynności życia prywatnego - to, z zastrzeżeniem wyłączeń
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. wskazanych w OWU, czynności w obszarze sfery osobistej Ubezpieczonego, które dotyczą aktywności pozazawodowej i pozostającej bez związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych lub działalności,
np. takie jak:
a) opieka nad małoletnimi dziećmi oraz innymi członkami
rodziny, za których czyny Ubezpieczony oraz jego osoby
bliskie ponoszą odpowiedzialność z mocy prawa,
b) posiadanie zwierząt domowych i sprawowaniem nad nimi
opieki,
c) posiadanie pasiek do 5 uli dla celów niehodowlanych,
d) rekreacyjne uprawianie sportu,
e) użytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do majsterkowania, sprzętu
sportowego;
czysta strata finansowa - szkoda nie będąca ani nie wynikająca ze szkody rzeczowej ani osobowej;
dane elektroniczne - informacje zapisane w postaci cyfrowej
na nośnikach danych, zgromadzone poza pamięcią operacyjną
jednostki centralnej komputera;
data wprowadzenia do obrotu - przez datę tę rozumie się:
a) gdy Ubezpieczonym jest producent produktu bądź
wytwórca materiału, surowca, części składowej produktu
- wydanie rzeczy na skutek pierwszej czynności prawnej
związanej z wprowadzeniem produktu na rynek,
b) gdy Ubezpieczonym jest importer - wydanie rzeczy na skutek pierwszej czynności prawnej związanej z wprowadzeniem produktu na rynek polski,
c) gdy Ubezpieczonym jest dystrybutor (sprzedawca) - wydanie rzeczy przez dystrybutora (sprzedawcę) kupującemu
na skutek dokonanej między nimi czynności prawnej dotyczącej produktu.
dewastacja a) uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem,
także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń,
b) uszkodzenie bądź zniszczenie zabezpieczeń mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania
kradzieży z włamaniem;
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14) dozór - ochrona lokalu lub budynku, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie, spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest wykonywana na podstawie pisemnej umowy o dozór
zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a firmą świadczącą
usługę dozoru lub przez uprawnionego pracownika Ubezpieczonego, przy czym umowa o dozór musi zawierać
postanowienie określające jego sprawowanie w odniesieniu do mienia należącego do Ubezpieczonego i objętego
ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy zawartej
zgodnie z OWU,
b) jest wykonywana co najmniej poza godzinami pracy ustalonymi dla pracowników Ubezpieczonego,
c) jest wykonywana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
przez:
I. co najmniej jedną osobę fizyczną lub
II. koncesjonowane przedsiębiorstwo ochrony osób i mienia,
d) ochrona fizyczna wykonywana jest w zorganizowany sposób tj. osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie
określony zakres obowiązków, w którym są określone:
miejsce wykonywania dozoru, częstotliwość wykonywania obchodów, procedury dotyczące zasad postępowania
w przypadku próby włamania lub naruszenia zabezpieczeń
lub zaistnienia zdarzenia losowego mogącego powodować
szkodę w ubezpieczonym mieniu.
Przez dozór rozumie się również ochronę, która jest sprawowana przez koncesjonowane przedsiębiorstwo ochrony
osób i mienia działające na podstawie umowy z właścicielem
budynku, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą wskazaną we wniosku o ubezpieczenie, o ile spełnia ona
łącznie warunki określone w pkt. a - d;
15) dym - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim
skutkiem spalania, która przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających:
a) nagle wydobyła się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia albo
b) jest produktem pożaru powstałego w ubezpieczonym mieniu albo
c) jest wynikiem pożaru powstałego w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia;
16) droga do pracy / droga z pracy - droga do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innego miejsca działalności zarobkowej, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana;
17) dystrybutor (sprzedawca) - osoba, która uczestniczy w obrocie krajowym produktu;
18) działalność - wskazana we wniosku o ubezpieczenie i objęta
ochroną:
a) działalność gospodarcza - zgłoszona i wpisana do odpowiedniego rejestru oraz wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, zawodowa lub
b) działalność zarobkowa - wykonywana osobiście działalność na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie na rzecz
tylko i wyłącznie osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
Jeżeli w OWU jest mowa o „działalności” należy przez to rozumieć działalność zarobkową i działalność gospodarczą łącznie;
19) działania wojenne i zbrojne - działania sił zbrojnych na lądzie,
w powietrzu i na wodzie mające na celu rozbicie sił przeciwnika;
20) dzieła sztuki - przedmioty o wartości artystycznej, historycznej lub muzealnej, których wartość określana jest na podstawie wycen uprawnionych rzeczoznawców, ekspertów domów
aukcyjnych, biegłych sądowych oraz/lub na podstawie faktur
potwierdzających ich nabycie w punktach trudniących się handlem dziełami sztuki;
21) ekspedycje - zorganizowane wyprawy mające na celu zrealizowanie wytyczonych działań o charakterze sportowym lub
naukowym, w tym również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
22) elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu - urządzenia, które zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz
zgodnie z zaleceniami producenta mogą być zamontowane
na zewnątrz objętego ochroną budynku/budowli/lokalu, takie
jak: markizy, anteny, lampy, zewnętrzne części klimatyzatorów, urządzenia służące do konwersji energii promieniowania
słonecznego na energię cieplną lub elektryczną (np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne), zewnętrzne elementy
instalacji alarmowych; w ubezpieczeniu od kradzieży z włama4

niem, rabunku i dewastacji za elementy zewnętrzne budynku/
budowli/lokalu przyjmuje się również siłowniki i automatykę
bram zamontowaną w ogrodzeniu;
23) franszyza integralna - określona w OWU lub ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której Ubezpieczyciel
nie odpowiada za szkody;
24) franszyza redukcyjna - określona w OWU lub ustalona w umowie ubezpieczenia i wyrażona procentowo lub kwotowo wartość, o którą zostaje pomniejszone odszkodowanie;
25) grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu;
26) graffiti - napisy i inne znaki graficzne umieszczone prze osoby
trzecie, bez wiedzy i zgody Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na elewacji zewnętrznej objętego ochroną budynku oraz
budowli;
27) huk ponaddźwiękowy - uderzeniowa fala dźwiękowa wywołana przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości
dźwięku;
28) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż
17,5 m/s, przy ocenie intensywności wiatru bierze się pod
uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; w przypadku braku
możliwości dokonania oceny i uznania wiatru za huragan decyduje ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
29) importer - osoba, która w ramach prowadzonej działalności
wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego;
30) jazda próbna - posługiwanie się w ruchu drogowym pojazdem mechanicznym, polegające na eksploatowaniu pojazdu
w ramach prób ponaprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą polegającą
na naprawie i konserwacji pojazdów mechanicznych. Niniejsza
definicja nie obejmuje zakresem jazd próbnych wykonywanych
przez:
a) producentów pojazdów, części stanowiących ich wyposażenie a także
b) jazd wykonywanych w celu przedstawienia cech technicznych ewentualnemu nabywcy pojazdu przez podmiot prowadzący działalność, polegającą na zarobkowej sprzedaży
samochodów;
31) jednostka centralna komputera - część komputera obejmująca sterowanie, układy wykonujące operacje arytmetyczno logiczne oraz pamięć komputera (rejestry, pamięć operacyjna),
z wyłączeniem zewnętrznych urządzeń i pamięci zewnętrznej
(dyski twarde, stacje dysków elastycznych, stacje taśm magnetycznych itp.);
32) jednostka obliczeniowa (j.o.) - jednostka określająca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych, wynosząca 120 - krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
33) katastrofa budowlana - niezamierzone, gwałtowne całkowite
lub częściowe zniszczenie obiektu budowlanego, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów w rozumieniu prawa budowlanego.
Na potrzeby niniejszej definicji przez obiekt budowlany rozumie
się budynek, budowlę lub lokal użytkowy, w którym prowadzona jest przez Ubezpieczonego działalność. Ochroną objęte
jest również mienie znajdujące się w tych obiektach budowlanych i zgłoszone do ubezpieczenia na zasadach określonych
w OWU;
34) kiosk, budka - wydzielone konstrukcyjnie, nie związane trwale
z podłożem obiekty, w których prowadzona jest działalność
usługowa, gastronomiczna i/lub polegająca na handlu detalicznym;
35) klasa bezpieczeństwa ogniowego - klasyfikacja obiektu takiego,
jak: budynek/budowla pod względem palności do odpowiedniej
grupy według posiadanej konstrukcji tj.:
a) do I klasy bezpieczeństwa ogniowego zakwalifikowane
zostają obiekty posiadające:
I. ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych
takich jak: cegła, kamień, płyta żelbetowa, beton,
pustak i prefabrykaty murowane, ceramiczne, oraz
żużlowe, stal, szkło, ziemia, mur pruski, a także ściany
wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem wełną
mineralną oraz

II. niepalne pokrycie dachu takie jak: blacha, dachówka,
eternit, beton i inne materiały niepalne zakwalifikowane jako niepalne na podstawie odpowiednich certyfikatów, atestów czy świadectw wydanych przez
uprawnione jednostki zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
b) do II klasy bezpieczeństwa zakwalifikowane zostają obiekty
posiadające:
I. ściany zewnętrzne wykonane z materiałów wskazanych
w ppkt a lit.I oraz posiadające inne pokrycie dachu niż
wskazane w ppkt a lit.II;
II. ściany zewnętrzne wykonane z innych materiałów niż
wskazane w ppkt a lit.I oraz posiadające pokrycie dachu
wskazane w ppkt a lit.II;
c) do III klasy bezpieczeństwa ogniowego zakwalifikowane
zostają obiekty, których ściany zewnętrzne wykonane
są z innych materiałów niż wskazane w ppkt a lit.I oraz
posiadają inne pokrycie dachu niż wskazane w ppkt a lit.II
Zasady określone w ppkt a - c znajdują zastosowanie w ubezpieczeniu lokalu użytkowego i odnoszą się do konstrukcji budynku,
w którym lokal ten jest położony;
36) klub sportowy - jednostka organizacyjna realizująca cele
i zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu posiadająca osobowość prawną. Klub sportowy może przybierać formę: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego
klubu sportowego, sportowej spółki akcyjnej lub każdej innej
formy organizacyjnej przewidzianej prawem dla działalności
sportowej;
37) kondygnacja podziemna - kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do połowy jej wysokości poniżej poziomu przylegającego do niej terenu, a także każda usytuowaną pod nią kondygnacja;
38) koszt wytworzenia środków obrotowych - poniesione
i udokumentowane koszty materiałów i robocizny użytych
do wyprodukowania środków obrotowych danego rodzaju;
39) koszt zakupu towarów - poniesione i udokumentowane wydatki
związane bezpośrednio z zakupem środków obrotowych jak
np. załadunku i wyładunku, przewozu, ubezpieczenia w trakcie
przewozu; koszt nie obejmuje jakichkolwiek marż, prowizji, opłat
i kosztów dodatkowych poniesionych w związku z zakupem
takiego mienia;
40) koszty akcji ratowniczej - poniesione koszty, wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, w razie
zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia
szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia
jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne;
41) koszty dodatkowe działalności - niezbędne, uzasadnione ekonomicznie i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z zaistnieniem szkody powstałej w ubezpieczonym mieniu i objętej ochroną w ramach ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych tj. koszty:
a) powtarzające się, wzrastające proporcjonalnie do czasu przestoju a ponoszone przez Ubezpieczonego w celu utrzymania
ciągłości procesów operacyjnych w prowadzonej działalności
tj. koszty:
I. wynajmu lub leasingu maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego tego samego rodzaju, jakości i parametrów
co uszkodzone lub utracone maszyny, urządzenia lub
sprzęt elektroniczny,
II. wynajmu pomieszczeń zastępczych,
III. zatrudnienia dodatkowego personelu oraz wynajęcia
firmy pośredniczącej w znalezieniu personelu o odpowiednich kwalifikacjach,
IV. zastosowania zastępczych metod pracy lub produkcji;
b) ponoszone jednorazowo, niezależne od czasu, w którym
ubezpieczony sprzęt pozostaje niesprawny, tj. koszty:
I. jednorazowego przeprogramowania,
II. tymczasowej naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu
elektronicznego,
III. poinformowania stałych dostawców oraz odbiorców
o zmianie miejsca prowadzonej działalności,
IV. montażu i demontażu zastępczych maszyn, urządzeń
lub sprzętu elektronicznego.
Za koszty dodatkowe działalności nie są uznawane koszty:
a) nie przekraczające całkowitych kosztów prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie,
gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu;

b) powstałe i/lub zwiększone bezpośrednio lub pośrednio
wskutek:
I. szkody w mieniu takim, jak: mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników,
II. decyzji właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności Ubezpieczającego,
III. braku wystarczających środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do naprawy lub odtworzenia
zniszczonego mienia w jak najszybszym terminie,
IV. ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
V. nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności;
42) koszty naprawy uszkodzonych/odtworzenia zniszczonych
zabezpieczeń budynku/lokalu - uzasadnione i poniesione
przez Ubezpieczonego koszty naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem stanowiących własność Ubezpieczonego
i znajdujących się w miejscu ubezpieczenia elementów i urządzeń zabezpieczających budynek/lokal, za elementy i urządzenia zabezpieczające rozumie się: ściany, stropy, dachy, zamki,
drzwi i okna wraz z oszkleniem, urządzenia do przechowywania
wartości pieniężnych, kraty, systemy alarmowe;
43) koszty poszukiwania przyczyny szkody - uzasadnione
i poniesione przez Ubezpieczonego, koszty wykonania niezbędnych czynności i prac w celu zlokalizowania elementu, którego wada lub uszkodzenie stanowią bezpośrednią przyczynę
zaistnienia szkody powstałej w objętym ochroną budynku/
lokalu lub nakładach inwestycyjnych na skutek awarii instalacji/awarii urządzeń technologicznych, koszty poszukiwania
przyczyny szkody obejmują również koszty usunięcia skutków
takich poszukiwań;
44) koszty pracy w godzinach nadliczbowych - poniesione przez
Ubezpieczonego, uzasadnione i udokumentowane koszty
zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy w celu likwidacji skutków szkody
zaistniałej w objętym ochroną mieniu;
45) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie - poniesione przez
Ubezpieczonego, uzasadnione i udokumentowane konieczne
koszty rozbiórki, uprzątnięcia oraz utylizacji pozostałości
po szkodzie powstałej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego
objętego umową ubezpieczenia, za koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie uznaje się:
a) kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody
i gleby oraz rekultywacji gleby,
b) kosztów ujętych w pkt. 39 - 41, 43 - 45 oraz 47 - 48;
46) koszty uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji - uzasadnione i poniesione przez Ubezpieczonego, koszty uzyskania
niezbędnych decyzji organów samorządowych i państwowych,
bez których niemożliwe jest rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie będącej bezpośrednim następstwem
działania objętych zakresem ubezpieczenia zdarzeń losowych
takich jak: huragan, powódź, pożar, wybuch;
47) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - poniesione przez Ubezpieczonego, uzasadnione i udokumentowane
wydatki na wynagrodzenie rzeczoznawców i ekspertów, powołanych w porozumieniu i za zgodą UNIQA TU S.A., świadczących usługi na rzecz Ubezpieczonego w związku ze szkodą
w ubezpieczonym mieniu zaistniałą i wynikającą z wypadku
ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy ubezpieczenia;
48) kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór mienia
z zamkniętego budynku, lokalu lub placu składowego, zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami OWU, w celu przywłaszczenia mienia, dokonany przez sprawcę (ów) w jeden
z poniżej opisanych sposobów:
a) po uprzednim usunięciu zabezpieczenia siłą lub narzędziami,
b) po otwarciu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem,
c) po otwarciu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który
sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem z innego
lokalu lub w wyniku rabunku,
d) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeśli wskazują na to dowody potwierdzające fakt jego
ukrycia;
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49) kradzież z włamaniem mienia przewożonego - zabór mienia
przewożonego (ładunku) przez osobę trzecią celem jego przywłaszczenia:
a) po uprzednim usunięciu lub uszkodzeniu w sposób trwały
przeszkody utrudniającej dostęp do środka transportu, części jego konstrukcji lub specjalnego zabezpieczenia utrudniającego dostęp do jego wnętrza,
b) w wyniku jednoczesnego zaboru ładunku i środka transportu;
50) kradzież zwykła - zabór mienia w celu przywłaszczenia, nie
spełniający warunków określonych dla kradzieży z włamaniem
i rabunku;
51) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas: śniegu,
lodu, ziemi, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych;
52) list przewozowy - dokument formą i treścią spełniający
wymogi prawne, potwierdzający fakt zawarcia umowy przewozu ubezpieczonego mienia;
53) lokal użytkowy - trwale wyodrębnione pomieszczenie lub
pomieszczenia w budynku wraz z:
a) znajdującymi się wewnątrz lokalu i wbudowanymi/zamontowanymi na stałe urządzeniami technologicznymi, instalacjami wraz z ich wyposażeniem,
b) urządzeniami technicznymi zapewniającymi wykorzystanie
lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem za wyjątkiem mienia stanowiącego maszyny i urządzenia wykorzystywane
do prowadzenia działalności wykonywanej w lokalu,
c) na trwałe zamocowanymi elementami wykończeniowymi,
za które uważa się m.in.: okucia zewnętrzne, stolarkę
okienną i drzwiową, oszklenia, balustrady, okładziny, podłogi, tynki, powłoki malarskie, meble wbudowane oraz
d) elementami zewnętrznymi lokalu;
zwane w dalszej części lokalem oraz użytkowane wyłącznie
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na mocy odpowiedniego tytułu prawnego albo inny podmiot wskazany w umowie
zawartej pomiędzy tym podmiotem a Ubezpieczonym określonym w pkt 107 ppkt c;
54) lokaut - zmierzające do określonego celu i planowe, czasowe
wykluczenie z czynności pracowniczych grupy pracowników
stanowiącej co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym
miejscu ubezpieczenia lecz nie mniej niż 10 osób;
55) maszyny, urządzenia i wyposażenie - zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do środków trwałych i ewidencjonowane
rzeczowe składniki majątku Ubezpieczonego, wykorzystywane
w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności z wyłączeniem mienia zakwalifikowanego zgodnie z OWU do innych
kategorii mienia m.in. takich jak: budynek/budowla/lokal, mienie niskocenne, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne,
przedmioty wartościowe oraz środki obrotowe;
56) materiały łatwopalne i wybuchowe a) za materiały niebezpieczne pożarowo (łatwopalne) uważa
się:
I. gazy palne;
II. ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15K
(55°C);
III. materiały:
a. wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
b. zapalające się samorzutnie na powietrzu,
c. wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
d. ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
e. mające skłonności do samozapalenia,
f. charakteryzujące się temperaturą zapłonu powyżej
328,15 K (55°C) oraz łatwym i szybkim spalaniem
np.: tworzywa sztuczne, papier, drewno, styropian,
pianka poliuretanowa i inne;
g. inne niż wymienione w pkt a - g, jeśli sposób ich
składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru,
b) za materiały wybuchowe uważa się wszelkie stałe, płynne
i gazowe materiały eksplodujące albo ich mieszaniny, jeżeli
eksplozja w przebiegu i skutkach odpowiada działaniu środków eksplodujących używanych w technice strzelniczej lub
wybuchowej;
57) mienie na placu - maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz
środki obrotowe i mienie osób trzecich magazynowane
na placu składowym;
58) mienie niskocenne - nie podlegające ewidencjonowaniu rzeczowe składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej przez
Ubezpieczonego działalności;
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59) mienie osób trzecich - mienie ruchome stanowiące własność
osób trzecich znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego w
związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie
pisemnej umowy oddającej przedmiot w celu jego sprzedaży,
używania, przechowania, obróbki, naprawy/konserwacji;
60) mienie poza miejscem ubezpieczenia - mienie ruchome takie
jak: maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczonego, dla którego prowadzona
jest ewidencja mienia w poszczególnych lokalizacjach i/lub centralna księgowość dokumentująca bieżącą lokalizację mienia,
znajdujące się w miejscu:
a) wykonywania prac/usług związanych z prowadzeniem
działalności,
b) ekspozycji mienia w związku z udziałem w targach/wystawach;
61) mienie prywatne pracowników - przedmioty osobistego
użytku pracowników Ubezpieczonego, które zwyczajowo
i za zgodą Ubezpieczonego mogą znajdować się w miejscu
wykonywania pracy, z wyłączeniem: wartości pieniężnych, kart
płatniczych, biżuterii, przedmiotów wartościowych oraz pojazdów mechanicznych;
62) nakłady inwestycyjne - trwale związane z lokalem/budynkiem
elementy ich wewnętrznego wyposażenia, w odniesieniu do
których Ubezpieczony, przed wystąpieniem szkody, poniósł
udokumentowane wydatki na remonty kapitalne i/lub adaptacyjne wykonane na potrzeby prowadzonej działalności:
a) w budynku/lokalu stanowiącym własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile nie zostały uwzględnione
w sumie ubezpieczenia budynku/lokalu, lub
b) w budynku/lokalu stanowiącym własność osoby trzeciej
i wykorzystywanym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego
do prowadzenia działalności;
63) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną
zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie
od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również:
a) niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia,
sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem
elektrycznym, a także skutki wziewania gazów lub oparów,
wdychania substancji trujących lub żrących,
b) powstałe w skutek nadmiernego wysiłku Ubezpieczonego
zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa; obrażenia powstałe u Ubezpieczonego wskutek ataków epilepsji;
Za nieszczęśliwe wypadki nie uważa się zachorowań, w tym również występujących nagle, a także zarażeń chorobami zakaźnymi,
nawet jeśli powstały w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
za wyjątkiem sytuacji, w której poprzez skaleczenia, otarcia
skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub
wirusem wścieklizny;
64) ograniczony wariant ubezpieczenia NNW - obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych
w umowie ubezpieczenia;
65) opad atmosferyczny - grad, deszcz, śnieg;
66) operacja plastyczna - operacja na ciele mająca na celu usunięcie lub zminimalizowanie widocznych skutków okaleczeń,
oszpeceń lub innych deformacji ciała powstałych na skutek
następstw nieszczęśliwego wypadku;
67) osoba bliska - małżonek, konkubina, konkubent, rodzeństwo,
wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający;
68) osoba trzecia - osoba pozostającą poza stosunkiem umownym
wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
OWU z zastrzeżeniem pkt 107 ppkt d;
69) osuwanie się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką
ruch ziemi na stokach;
70) pękanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem
polegające na pęknięciu znajdujących się wewnątrz budynku/
lokalu instalacji bądź urządzeń technologicznych oraz wyciek
pary/wody lub innej cieczy wynikający z tego uszkodzenia;
71) plac składowy - teren posiadający odpowiednio przygotowaną
nawierzchnię do poruszania się po nim magazynowych środków transportowych, ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony,
przystosowany do składowania mienia, to jest umiejscawiania
go w sposób usystematyzowany w przeznaczonej do tego celu
przestrzeni, przy zachowaniu odpowiednich warunków i metod
przechowywania w zależności od cech fizykochemicznych składowanego mienia;

72) podtopienie - nie podlegające bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych zalanie terenów w wyniku podniesienia
się poziomu wód gruntowych, rozumianych jako wody stale
występujące pod powierzchnią ziemi;
73) polisa (polisowniosek) - dokument potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia;
74) podwykonawca - osoba prowadząca działalność gospodarczą, której Ubezpieczający/Ubezpieczony w ramach zawartej
pisemnie umowy cywilnoprawnej zlecił wykonanie zobowiązania, podwykonawcą nie jest pracownik Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego;
75) powódź - zdarzenie losowe polegające na czasowym pokryciu
się wodą terenu, spowodowane czynnikami:
a) klimatycznymi, np. intensywnymi opadami deszczu lub
śniegu, nagłym ociepleniem, sztormem i podniesieniem się
poziomu morskich wód przybrzeżnych,
b) innymi niezależnymi od klimatu, tj. zatorami lodowymi,
osuwiskami spiętrzającymi wodę, uszkodzeniami obwałowania, uszkodzeniami zapory, ukształtowaniem terenu;
76) powstanie - zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub
pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy
lub władzy okupacyjnej;
77) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko
lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, w tym
powstały w wyniku podpalenia przez osoby trzecie;
78) praca zarobkowa - każda forma wykonywania pracy w zamian
za wynagrodzenie, w szczególności w ramach:
a) umowy o pracę,
b) umowy cywilnoprawnej,
c) prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu
i na własny rachunek lub
d) prowadzenia gospodarstwa rolnego
definicja dotyczy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków;
79) pracownik - osoba fizyczna wykonująca prace i usługi na polecenie oraz zgodnie ze wskazówkami Ubezpieczonego oraz
zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilnoprawnej, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uznaje
się również praktykanta i wolontariusza, którym Ubezpieczony
powierzył wykonanie określonych czynności.
Pracownikiem nie jest osoba, z którą Ubezpieczony zawarł
umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej przez tę osobę
działalności;
80) producent - osoba, która w ramach prowadzonej działalności
wytwarza produkt albo umieszcza na produkcie lub dołącza
do niego swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne
odróżniające oznaczenie; przez producenta rozumie się również wytwórcę materiału, surowca lub części składowej tego
produktu;
81) produkt - nowa rzecz ruchoma wprowadzona do obrotu,
nawet jeśli została połączona z inną rzeczą;
82) przedmiot działalności - wymieniony w dokumencie ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia
przedmiot działalności według zapisów PKD, będący obszarem
działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego;
83) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - niezbędne
z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępujące utracone części ciała, narządy (organy) lub wspomagające
funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza;
84) przedmioty wartościowe - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym zgodnie z zapisem § 17 ust. 1:
a) dzieła sztuki,
b) skatalogowane kolekcje rozumiane jako zbiór przedmiotów
uporządkowanych tematycznie i/lub rodzajowo;
85) przepięcie, przetężenie - nagła i krótkotrwała zmiana parametrów prądu w sieci elektrycznej lub elektronicznej, przekraczająca maksymalne dopuszczalne wartości robocze określone
przez producenta dla danej instalacji lub urządzenia, w tym
również pośrednie uderzenie pioruna, powodujące zniszczenie
tej instalacji lub urządzenia;
86) przychód - wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów/usług dostarczonych przez Ubezpieczonego
w związku z:
a) prowadzeniem działalności,
b) wynajmem nieruchomości na rzecz osoby trzeciej
przy czym w przypadku podmiotów objętych podatkiem
VAT wpływy brutto należy określać bez uwzględniania tego
podatku;

87) rabunek - zabór mienia dokonany przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w stosunku
do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (jego pracowników) lub
poprzez doprowadzenie go (ich) do stanu nieprzytomności lub
bezbronności; za rabunek przyjmuje się także doprowadzenie
do lokalu osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otwarcia
lokalu bądź też otwarcie zabezpieczeń przez sprawcę (ów) kluczami zrabowanymi;
88) rehabilitacja - kompleksowe postępowanie w odniesieniu
do osób, których niepełnosprawność fizyczna spowodowana
została nieszczęśliwym wypadkiem, mające na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej,
zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania
czynnego udziału w życiu społecznym;
89) rekreacyjne uprawianie sportu - uprawianie sportu, które nie
jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskanie maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych,
a jedynie dla wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych
oraz nie związane z uczestnictwem w wyczynowych zawodach
i konkursach sportowych oraz oficjalnych treningach do tych
imprez;
90) reprezentant a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektor, jego zastępcy oraz pełnomocnicy,
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych:
członkowie zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy,
c) w spółkach komandytowo - akcyjnych: komplementariusze
będący osobami fizycznymi, prokurenci oraz pełnomocnicy,
d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariusze będący osobami fizycznymi, wspólnik, prokurenci
oraz pełnomocnicy,
e) w spółkach partnerskich: partnerzy, prokurenci oraz pełnomocnicy,
f) w spółkach cywilnych: wspólnicy oraz pełnomocnicy,
g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu oraz pełnomocnicy,
h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność:
te osoby i ich pełnomocnicy;
91) rewolucja - proces gwałtownych przemian zachodzących
w społeczeństwie;
92) rozmrożenie/rozchłodzenie - utrata przydatności do użycia
lub sprzedaży środków obrotowych w wyniku nagłego podwyższenia temperatury w urządzeniu chłodniczym, w którym
w/w środki obrotowe się znajdują, w następstwie:
a) awarii lub uszkodzenia urządzenia, w którym przechowywano
środki obrotowe, w wyniku bezpośredniego oddziaływania
zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) bezpośredniej i nie zapowiedzianej uprzednio przerwy
w dostawie prądu elektrycznego przez dostawcę energii
elektrycznej trwającej nieprzerwanie przez co najmniej
dwie godziny;
93) sabotaż - umyślna dezorganizacja powierzonej pracy dokonana przez osoby, którym jej wykonanie powierzono (pracownicy, podwykonawcy) poprzez:
a) uchylanie się od niej lub
b) wadliwe jej wykonanie lub
c) zniszczenie mienia pracodawcy;
94) sadza - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały
wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym gazu ziemnego lub węglowodorów), który:
a) nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia albo
b) jest wynikiem pożaru powstałego w ubezpieczonym mieniu albo
c) jest wynikiem pożaru powstałego w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia;
95) sport ekstremalny - sport wysokiego ryzyka uprawiany w celu
osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością
fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do którego zalicza się
następujące dyscypliny: spadochroniarstwo, szybownictwo,
paralotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie
poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem,
wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee,
sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning,
hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, rajdy
i wyścigi samochodowe oraz motocyklowe, kitesurfing, rafting,
kierowanie skuterem wodnym;
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96) strefa zagrożenia powodziowego - obszar określony przez
UNIQA TU S.A., na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, uwzględniających znaczące powodzie historyczne,
jak również powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości, tak
zwane powodzie prawdopodobne, o niskim (raz na 500 lat),
średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie ich wystąpienia:
a) strefa I - znikome zagrożenie,
b) strefa II - małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
powodzi,
c) strefa III - zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
d) strefa IV - szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi;
97) szkoda całkowita a) w odniesieniu do budynku/budowli/lokalu - szkoda polegająca na zniszczeniu lub uszkodzeniu obiektu w takim
stopniu, że dalsze jego użytkowanie może zagrażać życiu
lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska
co potwierdza wydana przez uprawniony organ administracji państwowej lub samorządowej decyzja o wyłączeniu
obiektu z użytkowania,
b) w odniesieniu do pozostałych przedmiotów ubezpieczenia
- całkowite zniszczenie mienia lub uszkodzenie o rozmiarze
takim, że przywrócenie mienia do stanu przed wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego wymaga poniesienia
nakładów finansowych w wysokości co najmniej 70% wartości tego mienia z dnia ustalania wysokości odszkodowania;
98) szkoda osobowa w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - śmierć lub uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
99) szkoda rzeczowa w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej - zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy lub utrata mienia (wyłącznie w przypadku zawarcia ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniem §§ 90, 93 i/lub 95);
100) szkoda w ubezpieczeniu mienia - utrata lub zniszczenie lub
uszkodzenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i objętego
ochroną ubezpieczeniową, przy czym wszystkie szkody będące
następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej
przyczyny uważa się za powstałe w wyniku jednego wypadku
ubezpieczeniowego i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszego zdarzenia;
101) śnieg - gwałtowne niszczące działanie ciężaru śniegu lub lodu
bezpośrednio na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie lub zawalenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, za szkody spowodowane przez ciężar śniegu lub
lodu uważa się również szkody polegające na uszkodzeniu rur
spustowych, rynien, dachówek, płotków śniegowych i opierzeń
blacharskich;
102) środki obrotowe - mienie stanowiące własność Ubezpieczonego i wykorzystywane przez niego do prowadzenia działalności
to jest: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe (również
w toku produkcji), materiały pomocnicze, opakowania oraz
wszelkie towary handlowe nabyte w celu dalszej sprzedaży;
103) trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Trwały uszczerbek
obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zawarcia umowy, stosowanej przy ustalaniu procentowej wysokości
trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych umową;
104) trzęsienie ziemi - niespowodowane działalnością człowieka,
gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu
towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal
sejsmicznych;
105) ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - ubezpieczenie, w którym Ubezpieczający dla danej grupy mienia, według
przyjętej wartości ubezpieczeniowej deklaruje wysokość sumy
ubezpieczenia odpowiadającą wysokości przypuszczalnej
maksymalnej straty, która może powstać w tej grupie mienia
w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego objętego
zakresem umowy ubezpieczenia, w ubezpieczeniu systemem
pierwszego ryzyka nie ma zastosowania zasada proporcji;
106) ubezpieczenie systemem sum stałych - ubezpieczenie,
w którym Ubezpieczający deklaruje/określa wysokości sum
ubezpieczenia według najwyższej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia, w ubezpieczeniu systemem
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sum stałych znajduje zastosowanie zasada proporcji o ile OWU
nie stanowią inaczej;
107) Ubezpieczony - podmiot objęty ochroną na mocy umowy
zawartej na podstawie OWU tj.:
a) osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną prowadząca na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą,
b) osoba fizyczna prowadząca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność zarobkową,
c) osoba fizyczna będąca właścicielem budynku/lokalu, osiągająca przychody z umowy zawartej z osobą trzecią prowadzącą działalność w tym budynku/lokalu na podstawie
umowy najmu/dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej
nieprzenoszącej prawa własności (wynajmujący),
d) obecni i byli pracownicy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawartym
na mocy OWU,
e) osoba fizyczna, Ubezpieczający lub jego pracownik, który
w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończył
70 roku życia;
108) udar mózgu - udar mózgu, który powstał w następstwie
krwawienia wewnątrzmózgowego albo zakrzepu lub zatoru,
który zatkał naczynie mózgowe. Udar mózgu musi prowadzić
do nagłego wystąpienia trwałych i nieodwracalnych objawów
ogniskowego uszkodzenia mózgu, które utrzymują się powyżej
12 tygodni;
109) uderzenie pioruna - bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie pozostawiające wyraźne ślady świadczące o działaniu wysokiej temperatury i/lub uszkodzenia mechaniczne oraz jego oddziaływanie
na ubezpieczone mienie z wyłączeniem pośrednich skutków
spowodowanych przepięciem/przetężeniem prądu lub indukcji
elektromagnetycznej;
110) uderzenie pojazdu lądowego - uderzenie pojazdu, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym (w tym pojazdu szynowego)
lub jego części, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia;
111) udział własny - określona procentowo lub kwotowo w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU część należnego
z tej umowy odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we
własnym zakresie. Udział własny nie znajduje zastosowania
w szkodach osobowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej oraz w szkodach w ubezpieczeniu NNW;
112) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - nie będący
następstwem działania ludzkiego upadek na ubezpieczone
mienie drzew lub ich elementów, części budynków, budowli
lub innych przedmiotów nie należących i nie będących w użytkowaniu Ubezpieczonego;
113) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe
lądowanie obiektu latającego (wytworzonego przez człowieka)
silnikowego, bezsilnikowego lub innego, a także upadek jego
części lub przewożonego nim ładunku;
114) upadłość - stan niewypłacalności Ubezpieczonego stanowiący
podstawę do wszczęcia i ogłoszenia jego upadłości likwidacyjnej zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;
115) Uprawniony - osoba fizyczna upoważniona do otrzymania
świadczenia w razie zgonu Ubezpieczonego jako zdarzenia
ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia NNW
zawartą na podstawie OWU;
116) utrata czynszu - strata finansowa spowodowana wystąpieniem
szkody całkowitej powodującej niemożność dalszego użytkowania budynku/lokalu przez osobę trzecią, która użytkowała budynek/lokal na podstawie zawartej z Ubezpieczonym określonym
w pkt 107 ppkt c) pisemnej umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej prawa własności;
117) wandalizm - nie związane z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem a także kradzieżą zwykłą bezprawne, bezpośrednie
i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że wandalizm nie obejmuje stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych oraz graffiti;
118) wartość księgowa brutto - wartość mienia, która zgodnie
z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej
mienia powiększonej o koszty jego ulepszania i skorygowanej
w wyniku obowiązujących aktualizacji wyceny, bez odpisów
amortyzacyjnych;
119) wartość nowa - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia
mienia do stanu nowego;

120) wartości pieniężne:
a) gotówka - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
b) czeki, weksle i inne papiery wartościowe,
c) nie stanowiące środków obrotowych złoto, srebro i wyroby
z nich, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne
metale z grupy platynowców i wyroby z nich wykonane;
121) wartość rynkowa a) w odniesieniu do lokalu - wartość odpowiadająca iloczynowi powierzchni lokalu i średniej rynkowej wartości
jednego metra kwadratowego ustalona na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiązujących w danej miejscowości i dzielnicy miasta dla przedmiotu o podobnych parametrach z uwzględnieniem jego stanu technicznego,
b) w odniesieniu do przedmiotów wartościowych - wartość
ustalona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie faktur potwierdzających fakt ich nabycia w punktach trudniących się handlem dziełami sztuki/antykami
lub przedmiotami wchodzącymi w skład kolekcji zbioru
kolekcjonerskiego albo na podstawie wycen rzeczoznawców przedstawionych Ubezpieczycielowi przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia;
122) wartość rzeczywista - wartość nowa mienia pomniejszona
o zużycie techniczne; w przypadku maszyn i urządzeń podlegających szybkiemu postępowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespoły komputerowe, inny sprzęt elektroniczny) za wartość rzeczywistą uważa się aktualną średnią wartość rynkową
(uwzględniając normalne zużycie) urządzenia tego samego
typu, rodzaju i o tych samych bądź zbliżonych parametrach;
w odniesieniu do wartości pieniężnych za wartość rzeczywistą
uważa się wartość nominalną;
123) wniosek o ubezpieczenie - oświadczenie woli Ubezpieczającego, w którym wyraża on wolę zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU, składane w formie
pisemnej lub ustnej w rozmowie telefonicznej, zarejestrowanej
za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk;
124) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy
wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja);
w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych podobnych
zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną
wybuchem jest, aby ściany tych urządzeń uległy rozdarciu
w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary
lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch
uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne,
z wyłączeniem implozji lamp kineskopowych u producenta;
125) wyczynowe uprawianie sportu - uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych lub aktywność sportowa polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych w ramach Klubów
sportowych poprzez regularne uczestnictwo w treningach,
zawodach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych, za wyjątkiem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież
do lat 18 zrzeszonych w ramach szkolnych klubów sportowych;
126) wymienne nośniki danych - nośniki umożliwiające gromadzenie informacji nadających się do odczytu maszynowego,
będące elementami wielokrotnego użytku, przeznaczonymi do
wymiany przez użytkownika (np. wyjmowalne dyski magnetyczne, dyski optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki);
127) wypadek ubezpieczeniowy
a) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - wystąpienie objętej ubezpieczeniem szkody osobowej, rzeczowej lub czystej straty finansowej w przypadku wykupienia odpowiedniej klauzuli; w razie wątpliwości co do daty
wystąpienia szkody osobowej za datę wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany
po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z
objawami stanowiącymi podstawę roszczenia; wszystkie
szkody seryjne tj. będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie
od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek
ubezpieczeniowy i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszej z takich szkód;
b) w ubezpieczeniu mienia - zdarzenie losowe, nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia;
128) zalanie - następstwo działania cieczy, pary lub innych substancji na ubezpieczone mienie w wyniku:
a) opadów atmosferycznych,
b) gwałtownego topnienia mas śniegu i lodu,

c) awarii znajdujących się w miejscu ubezpieczenia instalacji
lub urządzeń technologicznych niezależnie od faktu objęcia
ochroną budynku/lokalu/budowli, w którym się znajdują,
d) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w związku
z uprzednią niezapowiedzianą przerwą w dopływie wody,
e) samoczynnego uruchomienia się wodnych urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar za wyjątkiem szkód
będących bezpośrednim następstwem dokonywanych
napraw, przebudowy, modernizacji instalacji i budynku/
lokalu,
f) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci
wodociągowej albo kanalizacyjnej,
g) wydostania się wody z dystrybutorów wody, automatów
do sprzedaży napojów, pralki, zmywarki oraz innych urządzeń AGD w wyniku ich awarii,
h) stłuczenia akwarium,
Przez zalanie rozumie się również następstwo działania cieczy,
pary lub innych substancji na ubezpieczone mienie z zewnątrz
lokalu/budynku/budowli, w tym zalanie z lokalu powyżej użytkowanego przez osobę trzecią;
129) zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada
w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu;
130) zamieszki i rozruchy - sytuacja, gdy grupa osób porusza się
w sposób zakłócający spokój i porządek publiczny oraz dokonuje aktów przemocy przeciwko osobom lub aktów zniszczenia
mienia;
131) zapadanie się ziemi - niezwiązane z działalnością człowieka
obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych,
pustych przestrzeni w gruncie;
132) zasada pro rata temporis - metoda naliczania składki ubezpieczeniowej, gdzie składka należna ma się w takiej proporcji
do składki rocznej, w jakiej liczba dni, na które udzielana jest
ochrona ubezpieczeniowa ma się do liczby dni w roku;
133) zawał mięśnia sercowego - martwica części mięśnia sercowego
w następstwie nagłego zatkania światła jednej lub kilku tętnic wieńcowych. Diagnoza lekarska powinna w dokumentacji
zawierać opis typowych bólów w klatce piersiowej, wyników
badań laboratoryjnych specyficznych dla mięśnia sercowego
odbiegających od wartości prawidłowych (np. CPK, CKMB)
i ich typowej ewolucji w czasie oraz charakterystycznych dla
ostrego zawału serca zmian EKG.
Rozdział II 				

Przedmiot, zakres i warianty ubezpieczenia Twój
BIZNES Plus

Przedmiot ubezpieczenia Twój BIZNES Plus
§2
1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU i z zastrzeżeniem ust.
2 przedmiot ubezpieczenia może stanowić:
1) mienie:
a) posiadane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego i zgłoszone do ubezpieczenia,
b) wykorzystywane w prowadzonej działalności lub stanowiące podstawę osiągania przychodów/dochodów zgodnie
z zapisem zamieszczonym w § 1 ust. 4 pkt 107 ppkt c,
c) ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości
i przepisami podatkowymi albo zgłoszone przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia w wykazie z zastrzeżeniem
zapisu ust. 3 - 4,
d) prywatne pracowników,
e) osób trzecich;
2) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe
w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności;
3) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników, które wydarzyły się w kraju i za granicą w okresie ubezpieczenia.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie WYNAJEM przedmiot ubezpieczenia stanowić może wyłącznie:
1) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) mienie takie jak:
I. budynki i budowle,
II. lokale,
III. elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu,
IV. nakłady inwestycyjne oraz
b) utrata czynszu, o ile umowa ubezpieczenia zawarta zostanie zgodnie z § 84 (klauzula nr 13);
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2) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji:
a) mienie takie jak:
I. nakłady inwestycyjne w budynku/lokalu objętym
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych,
II. elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
b) koszty naprawy uszkodzonych/odtworzenia zniszczonych
zabezpieczeń budynku/lokalu;
3) w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia mienie określone w § 11 ust. 1 pkt. 1-2;
4) odpowiedzialność cywilna w zakresie określonym w § 14 ust. 4.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie SZYBKI
przy jednoczesnym braku wykazu, o którym mowa w ust. 1 UNIQA
TU S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego posiadanie Ubezpieczony udokumentuje poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających tytuł jego
posiadania w dniu zaistnienia szkody.
4. W przypadku braku wykazu ubezpieczonego mienia objętego
ubezpieczeniem w systemie sum stałych przyjmuje się, że ubezpieczeniem objęto całe mienie należące do zadeklarowanej w polisie
grupy mienia znajdujące się w miejscu ubezpieczenia w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Tabela nr 2
Zakres
WYMAGANY

Dopuszczalny zakres
DODATKOWY

Lp.

WARIANT

1.

PEŁNY

jedno z ubezpieczeń wymienionych w § 3 pkt 1 ppkt a - c
oraz pkt 2

dowolnie wybrane ubezpieczenie lub ubezpieczenia spośród
ubezpieczeń wymienionych
w§3

2.

SZYBKI

ubezpieczenia wymienione
w § 3 pkt 1 ppkt a - b

dowolnie wybrane ubezpieczenie lub ubezpieczenia spośród
ubezpieczeń wymienionych
w § 3 pkt. 1 ppkt c - d oraz
pkt 2 i 3

3.

WYNAJEM

ubezpieczenie wymienione
w § 3 pkt 1 ppkt a

ubezpieczenia wymienione
w § 3 pkt 1 ppkt b i d oraz
pkt 2 - 3

5. W każdym przypadku, gdy w OWU mowa jest o ubezpieczeniu
w wariancie SZYBKI przyjmuje się, że zasady dla niego określone
mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczeń zaliczanych do zakresu wymaganego tego wariantu.

§5

§3
W ramach ubezpieczenia Twój BIZNES Plus na wniosek i za opłatą składki
Ubezpieczający może, z zastrzeżeniem § 4, zawrzeć ubezpieczenie:
1) mienia, przez które rozumie się:
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
d) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia;
2) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności (dalej zwane ubezpieczeniem OC);
3) następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej zwane ubezpieczeniem NNW).
§4
1. W zależności od rodzaju podmiotu stanowiącego Ubezpieczonego,
łącznej wartości mienia znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego oraz wysokości rocznych przychodów umowa ubezpieczenia
Twój BIZNES Plus może zostać zawarta w wariancie: PEŁNYM, SZYBKIM lub w wariancie WYNAJEM na zasadach określonych w Tabeli nr 1.
2. Wartość mienia określona w Tabeli nr 1 odnosi się do wartości mienia
znajdującego się we wszystkich lokalizacjach, w których Ubezpieczony
prowadzi działalność lub w których posiada budynki podlegające
wynajmowi/dzierżawie lub innej umowie oddającej nieruchomość
we władanie osobie trzeciej i nie przenoszącej prawa własności.
Tabela nr 1
Lp.

Ubezpieczony

Wartość mienia

Wartość
przychodu

Dopuszczalny
wariant

1.

osoba fizyczna, osoba
prawna oraz inna jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną
prowadząca w sposób
zorganizowany i ciągły
działalność gospodarczą

powyżej
1 000 000 zł
do 15 000 000 zł

powyżej
2 000 000 zł
do 20 000 000 zł

PEŁNY

2.

osoba fizyczna, osoba
prawna oraz inna jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną
prowadząca w sposób
zorganizowany i ciągły
działalność

do 1 000 000 zł

do 2 000 000 zł

PEŁNY i SZYBKI

do 5 000 000 zł

do 1 000 000 zł
(przychód uzyskany z umowy
cywilnoprawnej
nieprzenoszącej
prawa własności
budynku/lokalu)

WYNAJEM
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4. Umowa ubezpieczenia zawarta w zakresie wymaganym może
zostać rozszerzona o inne ubezpieczenia na zasadach i w zakresie
wskazanym w Tabeli nr 2 jako dopuszczalny zakres dodatkowy.

Przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres i warianty ubezpieczenia Twój BIZNES Plus

3.

3. Dla zawarcia umowy ubezpieczenia w poszczególnych wariantach
wskazanych w Tabeli nr 1 wymaga się zawarcia ubezpieczenia
w zakresie wskazanym w Tabeli nr 2 jako zakres wymagany.

osoba fizyczna - wynajmujący

1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych stanowić mogą:
1) budynki, budowle, lokale;
2) elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu;
3) maszyny, urządzenia, wyposażenie;
4) mienie na placu;
5) mienie prywatne pracowników;
6) mienie osób trzecich;
7) mienie niskocenne;
8) nakłady inwestycyjne;
9) środki obrotowe;
10) wartości pieniężne.
2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte
w wariancie PEŁNY, w którym przedmiotem ubezpieczenia są:
1) maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe
na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki może zostać
rozszerzone o ubezpieczenie tych przedmiotów ubezpieczenia
poza miejscem ubezpieczenia;
2) maszyny, urządzenia i wyposażenie ubezpieczone w wartości
nowej może na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki
zostać rozszerzone o ubezpieczenie przedmiotów wartościowych.
3. Mienie poza miejscem ubezpieczenia podlega ochronie na zasadach określonych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych dla maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych objętych ochroną w miejscu ubezpieczenia, o ile OWU nie
stanowią inaczej.
4. Elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu podlegają ochronie
jako samodzielny przedmiot ubezpieczenia jeśli zawarto ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych co najmniej w odniesieniu do:
1) budynku/budowli/lokalu i nie uwzględniono sumy ubezpieczenia elementów zewnętrznych w sumie ubezpieczenia budynku/
budowli/lokalu albo
2) nakładów inwestycyjnych.
5. Kioski i budki oraz mienie znajdujące się w nich tj. środki obrotowe,
maszyny, urządzenia i wyposażenie podlegają ochronie, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wskazanych w Tabeli nr 6 oraz
o ile uprzednio zawarto umowę w wariancie PEŁNY, w której przedmiotem ubezpieczenia są budynek/lokal oraz środki obrotowe,
maszyny, urządzenia, wyposażenie.
6. Zapis ust. 2 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do umowy
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej
w wariancie SZYBKI.

Zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
§6
1. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniem losowym objętym zakresem umowy ubezpieczenia.
2. Zgodnie z wyborem Ubezpieczającego i na zasadach określonych
w Tabeli nr 3 umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może być zawarta:
1) w zakresie podstawowym lub
2) za zwyżką składki w zakresie rozszerzonym.
Tabela nr 3
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres
ubezpieczenia

Zakres ochrony
tj. zdarzenia losowe objęte zakresem ubezpieczenia

podstawowy

a)
b)
c)
d)
e)

pożar, dym, sadza, wybuch
grad, śnieg
huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego
trzęsienie ziemi
uderzenie pioruna

rozszerzony

zdarzenia objęte ochroną w zakresie podstawowym oraz:
a) huragan, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie
b) lawina, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi
c) pękanie mrozowe
d) uderzenie pojazdu lądowego
e) zalanie

3. Zapis ust. 2 nie znajduje zastosowania w odniesieniu do umowy
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji zawartej w wariancie SZYBKI.
4. Mienie poza miejscem ubezpieczenia podlega ochronie na zasadach określonych w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji dla maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz
środków obrotowych objętych ochroną w miejscu ubezpieczenia,
o ile OWU nie stanowią inaczej.
5. Nakłady inwestycyjne w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku objęte są ochroną wyłącznie w zakresie
dewastacji.
6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie WYNAJEM na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
ochronie mogą podlegać stanowiące własność Ubezpieczonego:
1) nakłady inwestycyjne w budynku/lokalu objętym ochroną
w ramach umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych;
2) elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu objętego
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz
3) koszty naprawy uszkodzonych/odtworzenia zniszczonych zabezpieczeń budynku/lokalu.
7.

3. Umowa ubezpieczenia zawarta w zakresie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU, może na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki zostać rozszerzona o ochronę
w zakresie szkód powstałych wskutek niżej wymienionych zdarzeń:
1) graffiti;
2) katastrofa budowlana;
3) powódź;
4) przepięcie/przetężenie;
5) wandalizm.
4. Umowa ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1 może
zostać zawarta po uprzednim włączeniu do umowy ubezpieczenia
zdarzenia określonego w ust. 3 pkt 5.
5. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
ochroną objęte są szkody w mieniu podlegającym ochronie
powstałe w trakcie i w związku z podjętą akcją ratowniczą prowadzoną na skutek zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego objętego
zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Przedmiot ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
§7
1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiot ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji stanowić mogą:
1) elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu;
2) maszyny, urządzenia, wyposażenie;
3) mienie na placu;
4) mienie prywatne pracowników;
5) mienie osób trzecich;
6) mienie niskocenne;
7) nakłady inwestycyjne;
8) środki obrotowe;
9) wartości pieniężne.
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
w którym przedmiotem ubezpieczenia są:
1) maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe
na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki może zostać
rozszerzone o ubezpieczenie tych przedmiotów ubezpieczenia
poza miejscem ubezpieczenia;
2) maszyny, urządzenia i wyposażenie ubezpieczone w wartości
nowej może na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki
zostać rozszerzone o ubezpieczenie przedmiotów wartościowych.

Wartości pieniężne ubezpieczane są przy sumach ubezpieczenia
ustalanych odrębnie dla każdego ze zdarzeń:
1) kradzieży z włamaniem do budynku lub lokalu;
2) rabunku w budynku lub lokalu;
3) rabunku w czasie transportu tj. podczas przewożenia lub przenoszenia przez Ubezpieczonego lub osoby u niego zatrudnione, które Ubezpieczony wyznaczył do wykonywania transportu; w takim wypadku UNIQA TU S.A. odpowiada również
za szkodę powstałą w wyniku wymienionych niżej zdarzeń,
które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę
wartości pieniężnych wskutek:
a) nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby tej osoby,
b) ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby, wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
c) zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego
do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna.

8. Ubezpieczenie określone w ust. 7 pkt 3 może zostać zawarte
po uprzednim objęciu ochroną wartości pieniężnych co najmniej
w zakresie określonym w ust. 7 pkt 1.
9. Mienie takie jak środki obrotowe, maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się w kioskach i budkach podlegają ochronie
z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wskazanych w Tabeli
nr 9 i 10 oraz o ile:
1) umowa ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji zawierana jest jednocześnie z umową
od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z zapisem § 5 ust. 5;
2) uprzednio zawarto umowę ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, w której przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe, maszyny, urządzenia
i wyposażenie.
Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
§8
1. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje
ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji.
2. W przypadku objęcia ochroną elementów zewnętrznych budynku/
budowli/lokalu na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki
mogą one zostać objęte dodatkowo ochroną w zakresie kradzieży
zwykłej.
3. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji ochroną objęte są szkody w mieniu podlegającym
ochronie powstałe w trakcie i w związku z podjętą akcją ratowniczą
prowadzoną na skutek zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego
objętego zakresem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
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Przedmiot ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk
§9
1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiot ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk stanowić
mogą:
1) sprzęt elektroniczny stacjonarny w miejscu ubezpieczenia;
2) sprzęt elektroniczny przenośny w miejscu ubezpieczenia;
3) wymienne nośniki danych;
4) zbiory danych;
5) licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej.
2. Przedmioty ubezpieczenia wymienione w ust. 1 pkt. 3 - 5 mogą być
objęte ubezpieczeniem wyłącznie po uprzednim zawarciu umowy
ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów wskazanych w ust. 1
pkt 1 i/lub 2.

3) kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
4) działania człowieka polegającego na:
a) niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np.: nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora,
b) zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie - wandalizm.
4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą składki dodatkowej
umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w zakresie ubezpieczenia od powodzi.
5. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
ochroną objęte są szkody w mieniu podlegającym ochronie
powstałe w trakcie i w związku z podjętą akcją ratowniczą prowadzoną na skutek zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego objętego
zakresem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk.
Przedmiot ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych

3. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową:
1) podczas eksploatacji, począwszy od zainstalowania go w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile instalacja nastąpiła zgodnie z wymogami
instrukcji lub dokumentacji;
2) podczas transportu wewnątrzzakładowego w obrębie miejsca
ubezpieczenia;
3) podczas tymczasowego magazynowania trwającego nieprzerwanie nie dłużej niż 90 dni;
4) podczas okresowego wyłączenia z użytkowania/eksploatacji,
które nie może trwać nieprzerwanie dłużej niż 90 dni.

§ 11

4. Nośniki danych, dane na nich zawarte oraz oprogramowanie objęte
są ochroną ubezpieczeniową:
1) w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia;
2) w miejscu przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych
oraz oprogramowania;
3) w transporcie na trasie pomiędzy lokalem/budynkiem Ubezpieczonego a miejscem ich przechowywania.

2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą składki dodatkowej
ochroną mogą być objęte:
1) szyldy i transparenty wykonane ze szkła (w tym szkła akrylowego) oraz neony i reklamy świetlne;
2) szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciwwłamaniowe;
3) szklane i kamienne okładziny podłogowe.

5. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny nie starszy niż
10 lat.

3. Umową ubezpieczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie
z ich przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem
budynków oraz lokali znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego.

6. Sprzęt elektroniczny winien być zgłoszony do ubezpieczenia
według przedłożonych przez Ubezpieczającego wykazów zawierających następujące dane:
1) określenie rodzaju sprzętu z podaniem jego numeru fabrycznego lub ewidencyjnego;
2) rok produkcji;
3) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdego zgłaszanego sprzętu.
7.

Wykaz, o którym mowa w ust. 6 winien obejmować również sprzęt
elektroniczny obejmowany ochroną na mocy klauzul nr 16 i 17
w przypadku zawarcia umowy w tym zakresie.

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
§ 10
1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za nagłą, niezależną od woli Ubezpieczonego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia (ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk).
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, o których mowa w ust.
1, które powstały w wyniku nagłego i nieprzewidzianego wypadku
ubezpieczeniowego, uniemożliwiającego dalsze wykorzystywanie
przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiot ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych stanowić mogą:
1) szyby okienne i drzwiowe;
2) oszklenie ścian i dachów;
3) płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych;
4) przegrody ścienne;
5) osłony kontuarów, boksów i kabin;
6) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje oszklenia stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji.
5. Objęte uprzednio ochroną w miejscu ubezpieczenia szyldy i transparenty wykonane ze szkła (w tym szkła akrylowego) oraz neony
i reklamy świetlne na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki
mogą podlegać ochronie poza miejscem ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 24.
6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych w wariancie WYNAJEM i rozszerzenia jej o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia zakresem ochrony objęte są wyłącznie przedmioty znajdujące się w objętym ochroną budynku/lokalu wskazane w ust. 1 pkt. 1 - 2 oraz 4 i 6.
Zakres ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych
§ 12
Przedmioty wymienione w § 11 ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia i/lub pęknięcia
z dowolnej przyczyny.
Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

3. Do szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem
§ 22, §§ 27 - 28 oraz § 31, zalicza się w szczególności szkody powstałe
w wyniku:
1) zdarzeń losowych np. takich jak: pożar (w tym również dym,
sadza, osmalenie, przypalenie), wybuch, huragan, lawina, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek
statku powietrznego, piorun, grad, śnieg, wydostanie się mediów
z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych;
2) zdarzeń technicznych lub technologicznych np. takich jak:
przepięcie, przetężenie, zwarcie, indukcja, awaria;
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§ 13
1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, którą
ponosi on w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących
przepisach, z tytułu wypadku ubezpieczeniowego związanego
z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia
lub z posiadaniem mienia.

2. UNIQA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wypadki ubezpieczeniowe mające miejsce w okresie ubezpieczenia.
2)
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub
wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje
się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszego zdarzenia.
4. Z zastrzeżeniem § 33 pkt 5 pkt 2, ochroną ubezpieczeniową objęte
są również utracone korzyści poszkodowanego, będące następstwem objętej ubezpieczeniem szkody, które poszkodowany
mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

3)

4)

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
§ 14
1. Z zachowaniem pozostałych zapisów OWU ubezpieczenie OC
zawarte może zostać w zakresie podstawowym, rozszerzonym
i dodatkowym.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 ubezpieczenie OC zawarte w zakresie podstawowym obejmuje ochroną szkody:
1) rzeczowe i osobowe wyrządzone w wyniku czynu niedozwolonego w związku z posiadaniem mienia przez Ubezpieczonego, do naprawienia których jest on zobowiązany w myśl
przepisów prawa oraz rzeczowe spowodowane działaniem
lub awarią urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania, przez którą rozumie się samoistne pęknięcie lub
zamarznięcie przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania znajdujących się wewnątrz
użytkowanego budynku lub lokalu (tzw. szkody wodno - kanalizacyjne);
2) rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego w nieruchomościach i mieniu ruchomym, z których Ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego
stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności (OC
najemcy ruchomości i nieruchomości);
3) rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, a powstałe w następstwie wypadków przy pracy
rozumianych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które
zaszły w okresie ubezpieczenia (OC pracodawcy).
3. Na wniosek Ubezpieczającego możliwe jest wyłączenie z zakresu
podstawowego ubezpieczeń określonych w ust. 2 pkt. 2 - 3.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych w wariancie WYNAJEM i rozszerzenia jej o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakresem ochrony objęta jest
wyłącznie odpowiedzialność określona w ust. 2 pkt 1 odnosząca się
do uprzednio objętego ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń
losowych budynku/lokalu.
5. W ramach odpowiedzialności określonej w ust. 4 UNIQA TU S.A.
ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu
ruchomym najemcy znajdującym się w budynku/lokalu stanowiącym własność Ubezpieczonego i użytkowanym przez najemcę
na podstawie pisemnej umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej
prawa własności w celu prowadzenia w budynku/lokalu działalności gospodarczej, które są bezpośrednim następstwem nienależytego stanu budynku/lokalu, do poprawy którego zobowiązany jest
w myśl przepisów prawa Ubezpieczony i o którym został on pisemnie poinformowany przez najemcę przed wystąpieniem szkody.
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 może zostać rozszerzone o ubezpieczenie OC
za szkody w pojazdach pracowników i osób bliskich, przy czym
odpowiedzialność ta odnosi się wyłącznie do szkód powstałych w
związku z posiadaniem mienia.
7.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte uprzednio
w zakresie podstawowym może zostać zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym ochroną szkody:
1) rzeczowe i osobowe wyrządzone w wyniku czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego dzia-

5)

łalnością, do naprawienia których zobowiązany jest on w myśl
przepisów prawa;
osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem zobowiązań zaciągniętych
w ramach prowadzonej działalności (OC kontrakt);
rzeczowe w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu przez Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez
niego działalności, a powstałe w czasie od przyjęcia mienia
w celu wykonania obróbki, naprawy lub czyszczenia do chwili
jego wydania (OC w mieniu poddanym obróbce/naprawie/
czyszczeniu);
osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wprowadzeniem
odpłatnie do obrotu produktu przez Ubezpieczonego będącego jego producentem, importerem, dystrybutorem (sprzedawcą) oraz będące skutkiem użycia produktu i powstałe
w wyniku wypadków ubezpieczeniowych jakie zaszły w okresie
ubezpieczenia (OC produkt);
osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców,
którym Ubezpieczony powierzył wykonanie zobowiązania (OC
podwykonawców).

8. W przypadku zawarcia umowy w zakresie określonym w ust. 7 pkt
4 zastosowanie znajdują definicje określone w § 1 ust. 4 pkt 12, 17,
29 oraz 80-81.
9. Na wniosek Ubezpieczającego możliwe jest wyłączenie z zakresu
rozszerzonego ubezpieczeń określonych w ust. 7 pkt. 2 - 5 przy
czym nie jest dopuszczalne zawarcie umowy w zakresie określonym
w ust. 7 pkt. 3 i 5 po wyłączeniu ochrony w zakresie określonym
w ust. 7 pkt 2.
10. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może zostać zawarte w zakresie
dodatkowym tj. według zakresu rozszerzonego zmodyfikowanego
poprzez zastosowanie wybranych klauzul dodatkowych określonych w Tabeli nr 11.
Przedmiot ubezpieczenia NNW
§ 15
1. Na zasadach określonych w niniejszych OWU przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków.
2. Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych
wypadków, które wydarzyły się w kraju i za granicą w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia NNW
§ 16
1. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w zakresie ograniczonym
do zdarzeń powstałych w czasie wykonywania pracy zawodowej
lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące następstwa nieszczęśliwych wypadków:
1) trwały uszczerbek na zdrowiu;
2) śmierć, jeśli nastąpiła w ciągu 3 lat od daty nieszczęśliwego
wypadku.
3. W ubezpieczeniu grupowym NNW w stosunku do wszystkich osób
objętych umową ubezpieczenia stosuje się jednakowe zakresy
ubezpieczenia, rodzaje świadczeń i wysokości sum ubezpieczenia.
Miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia
§ 17
1. Z zastrzeżeniem ust 2 miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia stanowi lokalizacja mienia podlegającego ochronie wskazana
w dokumencie ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do mienia wskazanego w Tabeli nr 4 zastosowanie
znajdują określone w niej zasady dodatkowe.
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Tabela nr 4
Lp.

Rodzaj mienia

Miejsce ubezpieczenia
- zasady dodatkowe

1.

mienie prywatne pracowników

miejsce, w którym pracownik faktycznie
wykonuje prace/usługi związane z pracą
świadczoną za zgodą, wiedzą oraz na polecenie i na rzecz Ubezpieczonego

2.

mienie poza miejscem ubezpieczenia

miejsce, w którym mienie znajduje się
w związku z faktycznym wykonywaniem
pracy/usługi w ramach podlegającej
ubezpieczeniu działalności

mienie przeniesione w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstaniem
w nim szkody

miejsce, w którym mienie zostało tymczasowo umiejscowione co potwierdzone
zostało dokumentami wskazującymi na przeniesienie mienia do określonej lokalizacji

3.

4.

przenośny sprzęt elektroniczny
(klauzula nr 14)

wartości pieniężne
5.

6.

mienie
w transporcie

maszyny, urządzenia, wyposażenie,
środki obrotowe

trwale zamontowane/związane z
gruntem wolnostojące urządzenia
reklamowe

miejsce, w którym sprzęt ten wykorzystywany jest przez Ubezpieczonego oraz jego
pracowników, w tym w miejscu ich stałego
zamieszkania

Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
§ 20
1. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
zawartym w wariancie SZYBKI zastosowanie znajdują limity odpowiedzialności określone w Tabeli nr 5.
Tabela nr 5
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Lp.

Rodzaj mienia

Maksymalny limit
odpowiedzialności

1.

budynki/budowle/lokale

2.

maszyny, urządzenia, wyposażenie

30%
i nie więcej niż 200 000 zł

3.

środki obrotowe

30%
i nie więcej niż 200 000 zł

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo
miejscowość znajdująca się na tym terytorium i wskazana w umowie ubezpieczenia

4.

nakłady inwestycyjne

20%
i nie więcej niż 100 000 zł

5.

mienie osób trzecich

20%
i nie więcej niż 100 000 zł

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.

mienie na placu

20%
i nie więcej niż 50 000 zł

miejsce, w którym mienie zostało faktycznie
umiejscowione co potwierdzone zostało
dokumentami związanymi z wykupem/najmem/dzierżawą miejsca na reklamę

7.

elementy zewnętrzne budynku/
budowli/lokalu

5%
i nie więcej niż 10 000 zł

8.

mienie niskocenne

5%
i nie więcej niż 10 000 zł

9.

mienie prywatne pracowników

5%
i nie więcej niż 10 000 zł

miejsce znajdujące się poza terytorium
Rzeczpospolitej o ile zawarto w tym zakresie
umowę ubezpieczenia

3. Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego może również zostać
objęte ochroną w nowej lokalizacji powstałej w okresie ubezpieczenia wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU, w której prowadzona jest przez niego działalność,
o ile umowa ubezpieczenia zawarta została zgodnie z zapisem § 73
(klauzula nowych miejsc ubezpieczenia).
Miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
§ 18
Miejsce ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia stanowi teren Rzeczpospolitej Polskiej o ile umowa
ubezpieczenia nie stanowi inaczej. Ochroną objęte są wszystkie lokalizacje, w których Ubezpieczony prowadzi działalność, w tym nowe
lokalizacje, położone na terenie RP i powstałe w trakcie okresu ubezpieczenia o ile prowadzona jest w nich działalność tożsama ze wskazaną
w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

wartości pieniężne (w miejscu
10. ubezpieczenia określonym
w § 17 ust. 1)

Podstawa obliczenia
limitu

100%

100%
łącznej sumy
ubezpieczenia
przedsiębiorstwa

10%
i nie więcej niż 50 000 zł

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych w wariancie PEŁNY lub WYNAJEM odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu szkód powstałych w objętym
ochroną przedmiocie ubezpieczenia wymienionym w Tabeli nr 6
ograniczona jest do podanego w niej limitu:
Tabela nr 6
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Maksymalny limit
odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.

Podstawa
określenia limitu(suma ubezpieczenia - SU)

1.

wartości pieniężne

200 000 zł

-

2.

mienie niskocenne

50 000 zł

-

3.

mienie poza miejscem ubezpieczenia

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia
lub środków obroto40%
wych, zależnie
ale nie więcej niż 50 000 zł
od tego które
mienie stanowi
przedmiot szkody

4.

przedmioty wartościowe

10%
i nie więcej niż 50 000 zł

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia

1. W ubezpieczeniu mienia odpowiedzialność UNIQA TU S.A. jest ograniczona w przypadkach i na zasadach określonych w § 20 - 26.

5.

mienie prywatne pracowników
w postaci sprzętu elektronicznego
(w tym telefony komórkowe)

40%

SU deklarowanej
przez Ubezpieczającego w odniesieniu
do jednego
pracownika

2. Określone w niniejszym Rozdziale ograniczenia i limity odpowiedzialności:
1) odnoszą się do wszystkich rodzajów mienia objętych ochroną
w ubezpieczeniu mienia znajdujących się w objętych ochroną
lokalizacjach,
2) znajdują zastosowanie w odniesieniu do jednego i wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia oraz
3) każdorazowo ograniczone są wysokością:
a) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
dla mienia stanowiącego przedmiot szkody;
b) dodatkowo w przypadku zawarcia ubezpieczenia w wariancie SZYBKI - wysokością łącznej sumy ubezpieczenia
przedsiębiorstwa i określonych w Tabeli nr 5 i 8, maksymalnych limitów kwotowych odpowiedzialności za szkody
w poszczególnych grupach mienia.

6.

środki obrotowe w działalności
zakładów rzeźniczych w postaci
żywych zwierząt

7.

kioski i budki

10%

SU budynków/
budowli/lokali

8.

maszyny, urządzenia i wyposażenie
w kioskach i budkach

10%

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia

9.

środki obrotowe w kioskach
i budkach

10%

SU środków
obrotowych

Rozdział III - Ograniczenia odpowiedzialności
Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
§ 19

14

30%
SU środków
i nie więcej niż 20 000 zł obrotowych

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych odpowiedzialność UNIQA TU S.A.
z tytułu szkód powstałych w wyniku objętego zakresem ochrony
zdarzenia losowego wymienionego w Tabeli nr 7 ograniczona jest
do podanego w niej limitu:

Tabela nr 7
Lp.

Zdarzenie losowe

5.

przedmioty wartościowe

Maksymalny limit
odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.

20% i nie więcej niż
20 000 zł

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia

6.

mienie na placu w postaci środków
transportu stanowiących mienie
osób trzecich

50% i nie więcej niż
100 000 zł

SU mienia na placu

500 000 zł

7.

wartości pieniężne

100 000 zł

50 000 zł

8.

wartości pieniężne przechowywanych w kasetach stalowych i kasach
fiskalnych

10 000 zł

limit łączny dla
wszystkich lokalizacji objętych ochroną

200 000 zł
z zastrzeżeniem
§ 78 (klauzula nr 7)

9.

maszyny, urządzenia i wyposażenie
znajdujące się w kioskach i budkach

10%

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia

środki obrotowe w kioskach
i budkach

10%

SU środków obrotowych

1.

zalanie (z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszej Tabeli)

2.

zalanie w wyniku stłuczenia akwarium oraz wydostania się
wody z dystrybutorów wody, automatów do sprzedaży napojów, pralki, zmywarki oraz innych urządzeń AGD w wyniku
ich awarii

3.

przepięcie/przetężenie

4.

pękanie mrozowe

100 000 zł
500 000 zł

5.

katastrofa budowlana

6.

graffiti

7.

wandalizm

8.

powódź w pomieszczeniach na kondygnacji podziemnej

20 000 zł
100 000 zł
z zastrzeżeniem § 78
(klauzula nr 7)
20% SU mienia
stanowiącego
przedmiot szkody

4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie SZYBKI
do ustalenia limitów/ograniczeń odpowiedzialności określonych
w ust. 3 zastosowanie znajdują sumy ubezpieczenia wynikające
z maksymalnych limitów określonych w Tabeli nr 5.
Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
§ 21
1. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji zawartym w wariancie SZYBKI zastosowanie znajdują
limity odpowiedzialności określone w Tabeli nr 8.
Tabela nr 8
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
Maksymalny
Podstawa obliczenia
limit odpowiedzialności
limitu

10.

3. Dodatkowo odpowiedzialność UNIQA TU S.A. za szkody powstałe
w przypadkach określonych w pkt 1-2, niezależnie od limitów wskazanych w Tabeli nr 9 pkt 7 ograniczona zostaje:
1) w wartościach pieniężnych ubezpieczanych w miejscu ubezpieczenia i w transporcie do wysokości limitów określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 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 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu obowiązującym w dniu zawierania umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem
pkt 2;
2) w wartościach pieniężnych w przypadku braku możliwości
określenia dla urządzenia klasy odporności na włamanie, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ograniczona jest do 0,2 jednostki
obliczeniowej; do urządzeń tych nie zalicza się kaset stalowych
i kas fiskalnych.
4. Limit określony w Tabeli nr 9 pkt 7 stanowi limit łączny dla wartości
pieniężnych objętych ochroną zgodnie z § 7 ust. 7.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji odpowiedzialność UNIQA
TU S.A. z tytułu szkód powstałych w wyniku objętego zakresem
ochrony zdarzenia wymienionego w Tabeli nr 10 ograniczona jest
do podanego w niej limitu, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi
inaczej:

Lp.

Rodzaj mienia

1.

maszyny, urządzenia, wyposażenie

30%
i nie więcej niż 100 000 zł

2.

środki obrotowe

50%
i nie więcej niż 100 000 zł

Tabela nr 10

20%
i nie więcej niż 50 000 zł

Lp.

3.

nakłady inwestycyjne

4.

mienie osób trzecich

5.

mienie na placu

20%
i nie więcej niż 20 000 zł

6.

elementy zewnętrzne budynku/
budowli/lokalu

10%
i nie więcej niż 5 000 zł
5%
i nie więcej niż 5 000 zł

7.

mienie niskocenne

8.

mienie prywatne pracowników

9.

wartości pieniężne (w miejscu
ubezpieczenia określonym
w § 17 ust. 1)

10%
i nie więcej niż 20 000 zł

10.

zniszczenie lub uszkodzenie
zabezpieczeń

10%
i nie więcej niż 10 000 zł

50% łącznej sumy
ubezpieczenia
przedsiębiorstwa

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji odpowiedzialność UNIQA
TU S.A. z tytułu szkód powstałych w objętym ochroną przedmiocie ubezpieczenia wymienionym w Tabeli nr 9 ograniczona jest
do podanego w niej limitu:

Przedmiot ubezpieczenia

1.

mienie prywatne pracowników w
postaci sprzętu elektronicznego (w
tym telefony komórkowe)

2.

mienie niskocenne

3.

środki obrotowe w działalności
zakładów rzeźniczych w postaci
żywych zwierząt

4.

mienie poza miejscem ubezpieczenia

Maksymalny limit
Podstawa określenia
odpowiedzialności UNIQA
limitu (suma
TU S.A.
ubezpieczenia - SU)

50%

50 000 zł
10%
i nie więcej niż
10 000 zł

40%
ale nie więcej niż
20 000 zł

SU deklarowanej
przez Ubezpieczającego w odniesieniu do jednego
pracownika
SU środków obrotowych
SU maszyn, urządzeń i wyposażenia
lub środków obrotowych, zależnie
od tego które
mienie stanowi
przedmiot szkody

Zdarzenie

Maksymalny limit odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.

1.

dewastacja

50%

SU przedmiotu
szkody

2.

dewastacja - mienie w kioskach
i budkach

20%

SU przedmiotu
szkody

3.

kradzież z włamaniem dokonana
bez wejścia sprawcy kradzieży
do lokalu/budynku (np. przez:
prześwity krat zabezpieczających
otwory zewnętrzne ubezpieczonego lokalu/budynku, otwór
wybity w szybie, ścianie lub
stropie)

4.

kradzież zwykła

5.

Tabela nr 9
L.p.

-

zniszczenie lub uszkodzenie
zabezpieczeń

5%

SU środków obrotowych znajdujących się w lokalu/
budynku, w którym
nastąpiła szkoda

50%
i nie więcej niż
20 000 zł

SU elementów
zewnętrznych
budynku/budowli/
lokalu

10%
i nie więcej niż
10 000 zł

SU maszyn, urządzeń i wyposażenia
oraz środków
obrotowych znajdujących się
w miejscu, w którym
nastąpiła szkoda

6. Limit określony w Tabeli nr 10 pkt 1:
1) nie znajduje zastosowania do objętego ochroną mienia
w postaci nakładów inwestycyjnych;
2) może podlegać zwiększeniu do 100% na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki.
7.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie SZYBKI
do ustalenia limitów/ograniczeń odpowiedzialności określonych
w Tabeli nr 10 zastosowanie znajdują sumy ubezpieczenia wynikające z maksymalnych limitów określonych w Tabeli nr 8.
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Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk

Tabela nr 11
Zakres ubezpieczenia tj. szkody:

§ 22

Zakres
podstawowy

OC za szkody wodno - kanalizacyjne

§ 23

2. W ramach zawartego na podstawie OWU ubezpieczenia OC odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ograniczona zostaje poprzez wprowadzenie, każdorazowo w granicach ustalonej sumy gwarancyjnej, maksymalnych limitów odpowiedzialności określonych w Tabeli nr 11.
16

OC najemcy ruchomości i nieruchomości

a) dla OC najemcy nieruchomości: 1 000 000 zł
b) dla OC najemcy ruchomości:
500 000 zł
100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł
100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 1 000 000 zł

OC kontrakt
OC w mieniu poddanym obróbce /naprawie
/czyszczeniu
OC produkt

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

OC podwykonawców

Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Klauzula nr 18

OC za szkody wyrządzone
w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC posiadacza pojazdu
mechanicznego
i użytkowanych w prowadzonej działalności

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

50% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Zakres
dodatkowy

1. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ograniczona zostaje do odpowiedzialności określonej w § 14 ust. 2 w odniesieniu do podmiotów
prowadzących działalność w zakresie:
1) produkcji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej podstawowych
substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, medycznych, ortopedycznych;
2) transportu oraz usług wspomagających transport wszelkiego
rodzaju (w tym agencji transportowych);
3) usług związanych z przeprowadzkami;
4) usług pocztowych i kurierskich;
5) produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej;
6) produkcji, postprodukcji oraz dystrybucji filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych, projekcji filmów, dokonywania
nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawania programów
radiofonicznych, telewizyjnych;
7) oprogramowania (rozumianego jako tworzenie, wdrożenie,
instalacja, serwis), doradztwa w zakresie informatyki oraz zarządzania urządzeniami informatycznymi, usług w ramach technologii informatycznych, zarządzania stronami internetowymi,
prowadzenia/posiadania/administrowania portalami internetowymi;
8) prowadzenia agencji informacyjnych i usług informacyjnych;
9) działalności finansowej, ubezpieczeniowej oraz wspomagającej
usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
10) wykonywania czynności zawodowych przez lekarzy, doradców podatkowych, rzeczoznawców, architektów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego, radców prawnych,
adwokatów, notariuszy, zarządców nieruchomości oraz innych
zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania stosownych licencji i uprawnień;
11) badań naukowych i prac rozwojowych;
12) reklamy i badań rynku oraz opinii publicznej;
13) innej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (rozumianej jako działalność polegająca na specjalistycznym projektowaniu, związana z tłumaczeniami);
14) usług administrowania i działalności wspierającej;
15) zatrudnienia (rozumianego jako wyszukiwanie miejsc pracy
i pozyskiwanie pracowników, działalność agencji pracy tymczasowej oraz działalność związaną z udostępnianiem pracowników);
16) usług detektywistycznych i ochroniarskich;
17) działalności organizatorów turystyki, pośrednictwa i agencji
turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związanej;
18) produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
włączając dentystyczne;
19) produkcji, naprawy oraz konserwacji maszyn, urządzeń wykorzystywanych w działalności zakładów górniczych;
20) administracji publicznej i obrony narodowej;
21) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, udzielania świadczeń
zdrowotnych;
22) organizacji członkowskich.

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł
100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż:

OC pracodawcy
Zakres
rozszerzony

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ograniczona
jest:
1) w odniesieniu do telefonów komórkowych - do 10% sumy ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia ale nie więcej niż 20 000 zł na jedno i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia;
2) w przypadku szkody powstałej w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia zabezpieczeń - do 5% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego stacjonarnego i przenośnego znajdującego się
w miejscu, w którym nastąpiła szkoda, ale nie więcej niż 5 000 zł,
o ile nie włączono kosztów dodatkowych określonych w § 49 ust. 7
Tabela nr 17 pkt 8.

Maksymalny limit odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.

50% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 100 000 zł
w odniesieniu do mienia przechowywanego w postaci
sprzętu elektronicznego
i pojazdów samochodowych

Klauzula nr 19

OC za szkody w mieniu
przechowywanym

Klauzula nr 20

OC za szkody w środowisku
naturalnym

50% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Klauzula nr 21

OC za szkody polegające
na przeniesieniu chorób
zakaźnych lub zakażenia
w związku z prowadzeniem
działalności polegającej
na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 100 000 zł

Klauzula nr 22

OC za szkody powstałe na
skutek utraty dokumentacji
powierzonej przez osobę
trzecią, w celu wykonania
usługi

Klauzula nr 23

OC za szkody powstałe na
skutek przeprowadzania jazd
próbnych

50% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 50 000 zł

Klauzula nr 24

OC za szkody powstałe
w związku z prowadzeniem
działalności hotelarskiej

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Klauzula nr 25

OC za szkody w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach powstałe
w czasie wykonywania prac
lub usług

50% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 200 000 zł

Klauzula nr 26

OC za szkody wyrządzone
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (klauzula
zakresu terytorialnego)

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Klauzula nr 27

Czyste straty finansowe

40% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 200 000 zł

Klauzula nr 28

OC organizatora za szkody
powstałe w związku z
organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC

100 % sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Klauzula nr 29

OC za szkody poniesione
przez dalszego producenta
wskutek połączenia lub
zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez
Ubezpieczonego z rzeczą
pochodzącą od dalszego
producenta

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 100 000 zł

Klauzula nr 30

OC za szkody powstałe
wskutek wady rzeczy
wytworzonych lub
poddanych obróbce przy
wykorzystaniu maszyn
lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych,
naprawionych, konserwowanych przez Ubezpieczonego
(klauzula maszynowa)

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 50 000 zł

Klauzula nr 31

Klauzula parkingowa

100% sumy gwarancyjnej
i nie więcej niż 500 000 zł

Szczególne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb
i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

7.

§ 24
W przypadku objęcia ochroną szyldów i transparentów wykonanych
ze szkła (w tym szkła akrylowego) oraz neonów i reklamach świetlnych poza miejscem ubezpieczenia odpowiedzialność UNIQA TU S.A.
za szkody powstałe w tym mieniu ograniczona jest do 50% sumy ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia ale nie
więcej niż 20 000 zł.

W odniesieniu do kosztów dodatkowych działalności zastosowanie
znajduje franszyza redukcyjna w wysokości:
1) 3 dni w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych (koszty
ponoszone cyklicznie w całym okresie odszkodowawczym).
Franszyzę redukcyjną ustala się poprzez przemnożenie średniej
dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w całym okresie
odszkodowawczym przez liczbę dni roboczych występującą
w okresie ubezpieczenia;
2) 10% poniesionych kosztów nie mniej niż 1 000 zł w odniesieniu
do kosztów nieproporcjonalnych (koszty ponoszone jednorazowo).

Franszyzy i udziały w ubezpieczeniu mienia

Franszyzy i udziały w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

§ 25

§ 26

1. W ubezpieczeniu mienia przyjmuje się franszyzę integralną lub
redukcyjną w wysokości określonej w Tabeli nr 12.

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do szkód
rzeczowych i czystych strat finansowych przyjmuje się franszyzę integralną w wysokości 200 zł.

Tabela nr 12
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Wysokość franszyzy
integralnej/redukcyjnej

1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

200 zł redukcyjna

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku
2.
i dewastacji

200 zł redukcyjna

3.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk

200 zł redukcyjna

4.

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia

100 zł integralna

2. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki franszyza integralna lub redukcyjna określona w Tabeli nr 12 może zostać zniesiona.
3. Na wniosek Ubezpieczającego w ubezpieczeniu mienia:
1) franszyza integralna lub redukcyjna określona w ust. 1 może
zostać podwyższona albo
2) może zostać wprowadzony udział własny.
4. Postanowienia ust. 1-3 mają zastosowanie do klauzul dodatkowych
takich jak: klauzule nr 1-4, 6-8 oraz 11-12.
5. Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych na mocy klauzul dodatkowych dotyczących ubezpieczenia mienia takich jak: klauzule nr 5, 9-10, 13-16,
a także w przypadkach wskazanych w Tabeli nr 13 i w ust. 7.
6. W ubezpieczeniu mienia niezależnie od zapisów ust. 1-3 udział własny wynosi:

2. Franszyza określona w ust. 1 nie znajduje zastosowania do kosztów
określonych w § 50 ust. 1 (Tabela nr 18).
3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do szkód
rzeczowych i czystych strat finansowych odszkodowanie ustalone
przez UNIQA TU S.A. pomniejszane jest o udział własny w wysokości
5% nie mniej niż 200 zł.
4. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki udział określony
w ust. 3 może zostać zniesiony w ubezpieczeniu OC zawartym
w zakresie podstawowym i rozszerzonym z zastrzeżeniem zapisu
ust. 5.
5. W ubezpieczeniu zawartym zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 (OC pracodawcy) UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie pomniejszone
o świadczenia przysługujące uprawnionemu na podstawie obowiązujących w chwili wypłaty przepisów prawa dotyczących świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
6. W odniesieniu do odszkodowań za szkody powstałe z ubezpieczeń
zawartych na mocy klauzul dodatkowych zastosowanie znajdują
udziały i franszyzy określone w Tabeli nr 14.
Tabela nr 14
Lp.

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

1. ubezpieczenie od katastrofy budowlanej

10% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 3 000 zł

2. ubezpieczenie: od graffiti, wandalizmu, dewastacji

5% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 400 zł

3.

ubezpieczenie kiosków, budek i mienia w nich się
znajdującego

4. ubezpieczenie od kradzieży zwykłej

5% ustalonego odszkodowania
i nie mniej niż 500 zł.

2.

Klauzula nr 21 - Klauzula ubezpieczenia OC
za szkody polegające na przeniesieniu chorób
zakaźnych lub zakażenia w związku z prowadzeniem
działalności polegającej na świadczeniu
usług fryzjerskich i / lub kosmetycznych

5% ustalonego odszkodowania
i nie mniej niż 200 zł.

10% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł
10% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 500 zł

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
mienia prywatnego pracowników

5% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 100 zł w szkodach powstałych
w mieniu prywatnym
pracowników

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
6. pojazdów mechanicznych stanowiących środki
obrotowe lub mienie osób trzecich.

5% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 400 zł

5.

7.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk - szkody powstałe w telefonach komórkowych;

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
8. ryzyk - szkody powstałe w nośnikach danych, licencjonowanym oprogramowaniu i zbiorach danych
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk - szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym
9.
znajdującym się w pomieszczeniach położonych
poniżej poziomu gruntu

15% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 300 zł

10% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 3 000 zł
w szkodach z ryzyka powodzi

10% i nie mniej niż 500 zł
w odniesieniu do odszkodowania za szkody powstałe w
instalacjach i urządzeniach
podziemnych, których położenie podano prawidłowo
na planach;

3.

Klauzula nr 25 - Klauzula ubezpieczenia OC
za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe w czasie wykonywania prac
lub usług

4.

Klauzula nr 29 - OC za szkody poniesione przez
dalszego producenta wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez
Ubezpieczonego z rzeczą pochodzącą od dalszego
producenta albo wskutek dalszego przetwarzania
produktu

5% ustalonego odszkodowania
i nie mniej niż 1 000 zł

5.

Klauzula nr 30 - OC za szkody powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych
obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń
wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych,
konserwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula
maszynowa)

5% ustalonego odszkodowania
i nie mniej niż 1 000 zł

6.

Klauzula nr 31 - Klauzula parkingowa

5% ustalonego odszkodowania
i nie mniej niż 1 000 zł

5% ustalonego odszkodowania
5% ustalonego odszkodowania i nie mniej niż 500 zł

Wysokość franszyzy/udziału

1.

Tabela nr 13
Wysokość
udziału własnego

Nazwa Klauzuli
Klauzula nr 18 - Klauzula ubezpieczenia OC
za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego i użytkowanych w prowadzonej działalności

5% i nie mniej niż 500 zł
w odniesieniu do odszkodowania za szkody powstałe
w instalacjach i urządzeniach podziemnych, których
położenie podano błędnie na
planach.
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Rozdział IV - Wyłączenia odpowiedzialności
Ogólne wyłączenia odpowiedzialności
§ 27
1. Niniejsze wyłączenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie
do wszystkich rodzajów ubezpieczeń wymienionych w § 3 oraz
do klauzul dodatkowych wymienionych w Tabelach nr 11 i 19.
2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych;
2) wyrządzone:
a) w ubezpieczeniu mienia i w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - z winy umyślnej Ubezpieczającego /Ubezpieczonego oraz jego reprezentantów,
b) w ubezpieczeniu mienia - z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jego reprezentantów,
z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie znajduje zastosowania:
I. jeśli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności oraz
II. do pracowników Ubezpieczonego,
c) przez będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia
czynu lub kierowania swoim postępowaniem:
I. Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
II. osoby bliskie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
III. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym,
IV. reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub o ile lekarstwa, o których mowa powyżej nie były
przyjmowane na zlecenie lekarza w związku ze zdiagnozowaną uprzednio chorobą,
d) osobom bliskim Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o ile
umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej,
e) umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;
4) wyrządzone przez:
a) powolne, stopniowe lub długotrwałe działanie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, hałasu, dymu lub
sadzy,
b) zagrzybienie,
c) wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu
(również budynków i budowli wzniesionych na nim), osunięcie się ziemi
d) przenikanie wód gruntowych lub przemarzanie;
5) powstałe w związku z zaciąganiem kredytów;
6) które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi
lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania
lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym
o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania; jednak ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania;
7) polegające na lub powstałe w wyniku modyfikacji genetycznej
oraz spowodowane przez lub w organizmach zmodyfikowanych genetycznie w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych lub wynikające z ich wad;
8) w postaci:
a) zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz wszelkiego
rodzaju danin publicznoprawnych, opłat, kar pieniężnych
(w tym kar umownych), nawiązek, odsetek, zadatków,
opłat manipulacyjnych,
b) strat następczych wynikających z utraty rynków zbytu;
9) w mieniu stanowiącym przedmioty wykonane ze złota, srebra,
wyroby z tych metali oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych, syntetycznych oraz w perłach, platynie i pozostałych
metalach z grupy platynowców, chyba że zostały:
a) objęte ochroną jako środki obrotowe zakładów złotniczych,
sklepów jubilerskich lub lombardów albo
b) zgłoszone do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia wartości pieniężnych;
10) w aktach, dokumentach, zbiorach archiwalnych, rękopisach,
bonach, biletach;
11) na skutek wydania albo zaniechania wydania decyzji przez
organy władzy/administracji państwowej lub samorządowej;
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12) pośrednio lub bezpośrednio na skutek:
a) reakcji jądrowej, oddziaływania energii jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych i maserowych,
b) działań zbrojnych, wojny (w tym wojny domowej, stanu
wojennego i wyjątkowego) - niezależnie od faktu ich wypowiedzenia a także na skutek zamieszek cywilnych lub wojskowych, rozruchów, strajków, lokautu, sabotażu, rewolucji, powstania,
c) ataku hakerskiego, ataku elektronicznego, działania wirusów komputerowych, użytkowania nielicencjonowanego
oprogramowania;
13) polegające na utracie energii biernej, cieczy, pary, ciepła lub
innych mediów (tzw. szkody pośrednie);
14) powstałe w wyniku zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji;
15) powstałe w gruntach wszelkiego rodzaju;
16) spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności
wywołujące encefalopatie gąbczaste i chorobę Creutzfeldta-Jacoba.
3. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
1) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
2) w środowisku naturalnym;
3) w wyniku aktów terrorystycznych;
4) wskutek katastrofy budowlanej.
Ogólne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
§ 28
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 27 w ubezpieczeniu mienia wymienionym w § 3 pkt 1 ppkt a - d oraz określonym w klauzulach dodatkowych z Tabeli nr 19 zastosowanie znajdują wyłączenia określone w ust. 2 - 3.
2. UNIQA TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
1) mienia:
a) niezgłoszonego do ubezpieczenia oraz nieobjętego właściwymi ewidencjami lub wykazami wymaganymi przepisami
prawa lub na mocy OWU, chyba że:
I. mienie to stanowi mienie niskocenne,
II. zawarto umowę ubezpieczenia w wariancie SZYBKI
i posiadanie mienia zostało udokumentowane w procesie likwidacji szkody zgodnie z zapisem § 2 ust. 3;
b) zajętego na podstawie odpowiedniego tytułu egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
c) stanowiącego składową masy upadłościowej lub własność
przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji;
d) przeznaczonego lub kwalifikującego się do likwidacji albo
„złomowania”;
e) nielegalnie wprowadzonego przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego na polski obszar celny;
f) uzyskanego wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego zabronionego prawem działania Ubezpieczonego/Ubezpieczającego;
g) stanowiącego budowle, budynki i lokale w tych budynkach
położone oraz mienie znajdujące się w tych obiektach jeśli
są one przeznaczone do rozbiórki;
h) stanowiącego budowle, budynki i lokale w tych budynkach
położone oraz mienie znajdujące się w tych obiektach jeśli
są one wyłączone z eksploatacji/użytkowania w działalności
- wyłączenie nie znajduje zastosowania w przypadku:
I. czasowego zaprzestania wykonywania objętej ochroną
działalności trwającego nie dłużej niż 90 dni,
II. okresowego wyłączenia z użytkowania/eksploatacji
sprzętu elektronicznego objętego ochroną w ramach
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 pkt 4;
i) znajdującego się pod ziemią i związanego z produkcją
wydobywczą;
j) w postaci złóż geologicznych zarówno znajdujących się
w pokładach naturalnych jak i na hałdach, zwałowiskach,
składowiskach;
k) poza miejscem ubezpieczenia i w czasie transportu o ile
umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.
2) mienia w postaci:

a) gleby, rzek, kanałów, systemów melioracyjnych i naturalnych zbiorników wodnych jakiegokolwiek rodzaju, urządzeń wodnych i budowli hydrotechnicznych, np. nabrzeża,
jazy, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące - wyłączenie nie znajduje zastosowania do pomostów określonych
w § 1 ust. 4 pkt 4 ppkt g;
b) obiektów liniowych, lotnisk, wiaduktów, estakad, tuneli,
przepustów, budowli ziemnych, budowli obronnych
i ochronnych, konstrukcji oporowych, nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych;
c) prototypów, eksponatów doświadczalnych, matryc lub
modeli poglądowych;
d) statków wodnych i powietrznych oraz składowych części
taboru kolejowego;
e) upraw grzybów, w tym upraw trufli;
f) środków obrotowych przeterminowanych lub wycofanych
z obrotu handlowego przed powstaniem szkody;
g) zwierząt, inwentarza żywego i żywych organizmów oraz
części organizmów w tym komórek, tkanek, komórek
zarodkowych, embrionów, drzew, krzewów, upraw na pniu
i innej roślinności, przy czym wyłączenie nie znajduje zastosowania do:
I. kwiatów i roślin ozdobnych stanowiących środki obrotowe w działalności handlowej/usługowej oraz
II. żywych zwierząt stanowiących środki obrotowe w działalności zakładów rzeźniczych;
h) urządzeń komunikacji satelitarnej, chyba że stanowią
fabrycznie nowe środki obrotowe w prowadzonej działalności;
i) zawartości taśm, płyt magnetycznych, nośników danych
oraz programów komputerowych, chyba że stanowią
fabrycznie nowe środki obrotowe w prowadzonej działalności albo przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
j) wszelkiego rodzaju naziemnych lub podziemnych linii
telekomunikacyjnych i światłowodowych znajdujących się
w odległości większej niż 1 kilometr poza objętym ochroną
budynkiem/ budowlą/ lokalem;
k) sieci służących do przesyłu bądź dystrybucji energii elektrycznej wraz z infrastrukturą tj. stacjami transformatorowo
- rozdzielczymi, masztami;
l) znajdujących się poza budynkiem/budowlą/lokalem wolnostojących: kominów, masztów, instalacji przemysłowych,
urządzeń technicznych, o ile umowa nie stanowi inaczej,
m) mienia w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy,
remontu, prowadzenia prac adaptacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi
inaczej
n) mienia w trakcie instalacji, montażu, rozruchu i testów
poprzedzających uruchomienie, zamierzonego przeciążenia/doświadczeń przeprowadzanych w warunkach przekraczających zwyczajne warunki użytkowania mienia;
o) pasa drogowego dróg publicznych w rozumieniu ustawy
o drogach publicznych;
p) środków odurzających, psychotropowych o ile nie stanowią
środków obrotowych w działalności prowadzonej w formie
apteki, hurtowni farmaceutycznej lub zakładu świadczącego usługi medyczne;
q) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących mienie osób trzecich;
r) środków transportu, chyba że stanowią:
I. lądowe pojazdy mechaniczne będące fabrycznie nowymi
środkami obrotowymi w prowadzonej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie działalności gospodarczej oraz nie
objęte lub nie mogące podlegać ubezpieczeniu casco,
II. samobieżne maszyny sprzątające stanowiące fabrycznie
nowe środki obrotowe lub wykorzystywane jako maszyny/
urządzenia w prowadzonej działalności,
III. wózki widłowe wykorzystywane jako środki transportu
w prowadzonej działalności,
IV. mienie osób trzecich przyjęte przez Ubezpieczonego
w ramach prowadzonej działalności do naprawy/konserwacji;
3) obiektów wraz z mieniem w nich się znajdującym takich, jak:
a) elektrownie: wiatrowe, jądrowe, wodne, słoneczne,
b) młyny, silosy, elewatory,
c) szklarnie, pieczarkarnie, fermy drobiowe,
d) namioty (niezależnie od wielkości i przeznaczenia),
e) tartaki, stolarnie, zakłady tapicerskie,
f) tymczasowe obiekty budowlane,
g) kioski, budki z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 5 oraz § 7 ust. 9;

h) drewniane budynki/budowle kryte strzechą lub gontem
drewnianym (wyłączenie znajduje zastosowanie również
do lokali znajdujących się w takich budynkach);
4) budynków/budowli oraz lokali przeznaczonych na wynajem,
w których prowadzona jest działalność produkcyjna:
a) z wykorzystaniem materiałów łatwopalnych, wybuchowych albo w której wykorzystywane lub magazynowane
są materiały tego rodzaju w ilości przekraczającej 10%
ogólnej wartości wszystkich środków obrotowych,
b) polegająca na obróbce i przetwarzaniu tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych oraz
c) polegająca na prowadzeniu działalności w obiektach lub
w zakresie określonym w pkt 3.
3. UNIQA TU S.A. nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód
powstałych:
1) w wyniku powodzi niezależnie od włączenia zdarzenia losowego powodzi do zakresu ochrony:
a) zaistniałych w okresie pierwszych 30 dni od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia i/lub daty początku okresu ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia (karencja); wyłączenie nie znajduje
zastosowania w przypadku kontynuacji ubezpieczenia (tj. gdy
ten sam przedmiot ubezpieczenia był objęty ochroną ubezpieczeniową od ryzyka powodzi przez UNIQA TU S.A. bez
przerwy pomiędzy następującymi po sobie kolejnymi okresami ubezpieczenia),
b) w mieniu znajdującym się na obszarach pomiędzy zbiornikami wodnymi i wałami przeciwpowodziowymi oraz
w IV strefie zagrożenia powodziowego,
c) spowodowanej innymi przyczynami niż wskazane w § 1
ust. 4 pkt 75 (definicja powodzi),
d) w mieniu poza miejscem ubezpieczenia;
2) w mieniu stanowiącym własność Ubezpieczonego, za które
odpowiada na podstawie odpowiedniej umowy osoba trzecia
m.in.:
a) świadcząca usługi logistyczne lub
b) występująca w charakterze np. dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy;
3) z przyczyn, które w przypadku wykonania lustracji przez UNIQA
TU S.A. opisane zostały w protokole polustracyjnym jako wymagające natychmiastowego usunięcia lub natychmiastowej naprawy;
4) wskutek:
a) pogorszenia się stanu ubezpieczonego mienia w związku z
jego normalnym zużyciem,
b) używaniem mienia w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
c) braku lub przerwy w dostawie materiałów eksploatacyjnych, smarów, oleju, paliwa; przy czym wyłączenie nie
znajduje zastosowania do szkód powstałych w wyniku tego
braku lub przerwy i objętych zakresem ubezpieczenia, o ile
umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.
5) bezpośrednio lub pośrednio wskutek przestępstwa popełnionego przez Ubezpieczonego /Ubezpieczającego;
6) w wyniku utraty mienia w niewyjaśnionych okolicznościach
i z nieustalonych przyczyn lub jeżeli utrata nastąpiła w wyniku
błędów rachunkowych albo została ujawniona w trakcie inwentaryzacji;
7) w wyniku kawitacji, wyciekania, działania środków żrących lub
starzenia się izolacji, kurczenia się, rozciągania, samoistnego
pękania, oddziaływania mikroorganizmów, fermentacji, rozkładu, gnicia, wilgotności, erozji, korozji;
8) w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zniszczenia, zajęcia
na mocy aktu prawnego albo decyzji władz państwowych lub
samorządowych mienia posiadanego przez Ubezpieczonego
niezależnie od tytułu prawnego stanowiącego podstawę posiadania lub prawa własności;
9) przez zalanie lub zawilgocenie, jeżeli zalanie lub zawilgocenie
nastąpiło:
a) na skutek opadów atmosferycznych w postaci deszczu
o współczynniku niższym niż 2 według skali stosowanej
przez IMGiW;
b) z powodu nienależytego zabezpieczenia mienia, złego
stanu dachów i ścian zewnętrznych, niezabezpieczonych
otworów dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu
rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, jeśli dbałość o stan
techniczny budynku należała do Ubezpieczonego albo
jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie podjął działań im zapobiegających i/lub nie poinformował pisemnie
osoby odpowiedzialnej za ich stan,
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10)

11)
12)
13)
14)
15)

c) wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia oraz wynikające z długotrwałej nieszczelności
instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i innych urządzeń technologicznych,
d) bezpośrednio lub pośrednio wodami gruntowymi o ile:
I. działanie wód gruntowych nie jest bezpośrednim
następstwem powodzi oraz
II. umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
e) na skutek przenikania wód gruntowych jeśli obiekt budowlany nie posiadał odpowiedniej izolacji przed przenikaniem
tych wód;
w postaci utraty wartości estetycznej mienia bez utraty wartości funkcjonalnej, w szczególności takie jak: wgniecenia, zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia, przy
czym wyłączenie nie znajduje zastosowania:
a) w ubezpieczeniu środków obrotowych jeśli uszkodzenia
obniżają ich wartość handlową,
b) w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku wandalizmu
i/lub graffiti o ile zawarto umowę ubezpieczenia w tym
zakresie;
w mieniu, w którym mimo dokonania oględzin i przeglądów
nie usunięto stwierdzonych usterek;
w mieniu składowanym lub przechowywanym niezgodnie
z wymogami dostawcy lub producenta, o ile miało to wpływ
na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
w mieniu, którego nabycie jest udokumentowane podrobionymi lub przerobionymi przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dowodami zakupu;
w postaci utraconego zysku oraz utraconych korzyści;
w przedmiotach wartościowych znajdujących się na placu składowym oraz poza miejscem ubezpieczenia.

Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych
§ 29
1. Poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi
w §§ 27 - 28 UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) wywołane bezpośrednio lub pośrednio wadami projektowymi,
błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub
demontażem, użyciem wadliwych materiałów i błędami w produkcji w tym wadami ukrytymi o ile szkoda powstała w przedmiocie błędnie, wadliwie zaprojektowanym, zamontowanym,
zdemontowanym, wyprodukowanym oraz o ile Ubezpieczony
miał albo mógł mieć wpływ na projekt/montaż/demontaż/
dobór materiałów/błędy produkcyjne;
2) powstałe w wyniku uszkodzenia ubezpieczonego mienia
na skutek zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu, paliwa chyba że przerwa lub
zakłócenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu
objętej ochroną na mocy OWU oraz o ile umowa ubezpieczenia
nie stanowi inaczej;
3) będące pośrednim lub bezpośrednim następstwem ingerencji
w sieć zasilającą w energię elektryczną osób nieposiadających
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego rodzaju prac
o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
4) wyrządzone w mieniu ruchomym przez osoby, którym Ubezpieczony przekazał to mienie na podstawie umowy najmu/
dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej
prawa własności o ile fakt przekazania posiadania mienia miał
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody oraz o ile mienie to nie
stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniu zawartym
w wariancie WYNAJEM;
5) spowodowane wybuchem wywołanym przez Ubezpieczonego
w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz w silnikach spalinowych lub wybuchowych w związku z ich naturalną funkcją albo wybuchem spowodowanym normalnym ciśnieniem
zawartego w nich czynnika;
6) powstałe wskutek zalania mienia składowanego lub przechowywanego w pomieszczeniach składowych/magazynowych,
jeżeli podstawa, na której złożono mienie była usytuowana
poniżej 10 cm od poziomu podłogi, chyba że zalanie mienia
nastąpiło bezpośrednio od góry;
7) spowodowane bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem
pojazdu lądowego jeśli są to szkody wyrządzone w garażach
i rampach załadunkowych;
8) powstałe w wyniku przepięć lub przetężeń w bezpiecznikach,
wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeń elektrycznych
oraz spiralach grzejnych urządzeń elektrycznych;
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9) powstałe w ubezpieczonym mieniu poddanym działaniu ognia
albo ciepła w celu obróbki lub w procesie technologicznym;
10) powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek zapadania się
lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z:
a) działalnością ludzką,
b) erozją rzeczną lub morską,
c) prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie robotami ziemnymi;
11) polegające na lub powstałe w wyniku wydostania się mediów
z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych,
jeśli są to szkody związane z budową, przebudową, remontem
i próbami ciśnieniowymi oraz przeprowadzaniem przeglądów, kontroli i prac konserwacyjnych, z zastrzeżeniem zapisu
§ 82 oraz o ile prace te miały wpływ na powstanie lub rozmiar
szkody;
12) powstałe w mieniu stanowiącym: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej oraz
zbiory danych, o ile wymienione mienie objęte zostało ochroną
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
określonym w niniejszych OWU;
13) powstałe wskutek naporu śniegu i lodu na konstrukcję dachu
i spowodowane brakiem konserwacji o ile miało to wpływ
na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
14) powstałe w elementach zewnętrznych na skutek: przepięcia,
gradu, huraganu, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, wandalizmu o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
15) powstałe w wyniku katastrofy budowlanej na skutek:
a) braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach,
b) prowadzonych w sąsiedztwie prac remontowych, wyburzeniowych, porządkowych,
c) w kioskach i budkach;
16) powstałe w wyniku wandalizmu w:
a) mieniu poza miejscem ubezpieczenia,
b) przedmiotach wartościowych,
c) wartościach pieniężnych;
17) powstałe w mieniu na placu w wyniku:
a) braku zabezpieczenia mienia zgodnie z jego właściwościami naturalnymi, parametrami technicznymi wymaganymi dla danego rodzaju mienia,
b) bezpośredniego lub pośredniego działania: gradu, huraganu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów
na ubezpieczone mienie, zalania, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej a także
c) w przypadku kiedy mienie niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania
znajdowało się na placu składowym.
2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A., z zastrzeżeniem postanowień §§ 27 - 28 i ust. 1,
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zdarzeń
takich, jak:
1) graffiti;
2) powódź;
3) przepięcie/przetężenie;
4) wandalizm.
3. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku zdarzeń i okoliczności obejmowanych ochroną
na mocy klauzul dodatkowych wymienionych w Tabeli nr 19.
Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia
od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
§ 30
1. Poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi
w §§ 27 - 28 UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) polegające na kradzieży bez wejścia sprawcy do lokalu tj. z witryny,
wystawy, gabloty znajdującej się poza miejscem ubezpieczenia;
2) powstałe w mieniu stanowiącym: sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej oraz
zbiory danych, o ile wymienione mienie objęte zostało ochroną
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
określonym w niniejszych OWU;
3) w mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia i służącym do wykonywania działalności polegającej na wynajmie lub
wypożyczaniu maszyn/urządzeń/sprzętu;

4) w wartościach pieniężnych przewożonych w środkach komunikacji zbiorowej;
5) wyrządzone w mieniu ruchomym przez osoby, którym Ubezpieczony przekazał to mienie na podstawie umowy najmu/
dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej
prawa własności o ile fakt przekazania posiadania mienia miał
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody oraz o ile mienie to nie
stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniu zawartym
w wariancie WYNAJEM;
6) powstałe w wyniku dewastacji w wartościach pieniężnych.
2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku kradzieży nie spełniającej warunków określonych w definicji kradzieży z włamaniem i definicji rabunku w tym
kradzieży zwykłej.
Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego
§ 31
1. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poza
wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w §§ 27 - 28 zastosowanie znajdują wyłączenia odpowiedzialności określone w ust. 2 - 6.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty sprzęt elektroniczny:
1) znajdujący się w warunkach szkodliwych dla środowiska;
2) na obszarach zwiększonego ryzyka wynikającego z:
a) zapylenia (np. młyny, cementownie),
b) wilgoci (np. myjnie samochodowe, pralnie),
c) korodujących, żrących gazów (np. galwanizernie),
d) wibracji (np. maszyny rotacyjne, prasy),
e) zagrożenia ogniowego (np. przetwarzanie materiałów
łatwopalnych lub ich przechowywanie w ilości przekraczającej 10% ogólnej wartości wszystkich środków obrotowych);
3) znajdujący się na placach budów.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte części i materiały, które:
1) ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na ich właściwości i przeznaczenie;
2) podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie
z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta;
w szczególności dotyczy to materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych, wymiennych narzędzi i części itp.
4. Lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe (za wyjątkiem lamp
katodowych w peryferiach komputerowych), dyski twarde oraz
bębny selenowe nie są ubezpieczone od szkód spowodowanych:
1) zdarzeniami technicznymi i technologicznymi określonymi
w § 10 ust. 3 pkt 2 oraz
2) działaniami człowieka, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 4.
5. UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody powstałe:
1) w wyniku utraty mienia nie będącej następstwem kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji;
2) w czasie napraw lub prób, z wyjątkiem prób dokonywanych
w związku z określonymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami);
3) w sprzęcie uprzednio uszkodzonym i nienaprawionym o ile
miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
4) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.
6. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe:
1) w mieniu oraz w wyniku zdarzeń i okoliczności obejmowanych
ochroną na mocy klauzul dodatkowych wymienionych w Tabeli
nr 19;
2) w wyniku powodzi;
3) w sprzęcie:
a) medycznym;
b) radiowo - telewizyjnym;
c) poligraficznym wykorzystywanym w przemyśle graficznym;
d) alarmowym, nawigacyjnym, pomiarowym i w automatyce;
e) znajdującym się w pomieszczeniach wyposażonych w tryskacze lub stałe proszkowe lub pianowe urządzenia gaśnicze;

f)

znajdującym się w pomieszczeniach usytuowanych poniżej
poziomu gruntu lub na kondygnacji podziemnej.

Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb
i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
§ 32
1. Poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi
w § 27 - 28 OWU UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności
za szkody:
1) w szybach:
a) szklarni, cieplarni, oranżerii, loggi;
b) zamontowanych w pojazdach, środkach transportu oraz
stanowiących wyposażenie maszyn, aparatów, narzędzi;
c) artystycznych, w tym witrażach również o charakterze
zabytkowym;
2) powstałe w trakcie oraz w wyniku wymiany, demontażu,
napraw i konserwacji;
3) powstałe podczas transportu przedmiotów objętych ochroną
ubezpieczeniową;
4) powstałe w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych, remontowych w miejscu ubezpieczenia;
5) powstałe na skutek złego stanu technicznego ramy lub nieprawidłowego zainstalowania przedmiotu ubezpieczenia;
6) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych lub oświetleniowych.
2. W przypadku braku odmiennego postanowienia umownego
UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w:
1) szyldach i transparentach wykonanych ze szkła (w tym szkła
akrylowego) oraz neonach i reklamach świetlnych;
2) szyldach i transparentach wykonanych ze szkła (w tym szkła
akrylowego) oraz neonach i reklamach świetlnych poza miejscem ubezpieczenia;
3) szybach przeciwporanieniowych, kuloodpornych i przeciwwłamaniowych;
4) szklanych i kamiennych okładzinach podłogowych.
Szczególne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
§ 33
1. Poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi
w § 27 UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone:
a) wspólnikom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
b) podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/
Ubezpieczonym,
c) podmiotom, w których Ubezpieczający/Ubezpieczony jest
udziałowcem lub akcjonariuszem,
d) podwykonawcom,
e) współwłaścicielom budynku/lokalu objętego ochroną
ubezpieczeniową i ich osobom bliskim;
2) powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia;
3) powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, transportem, handlem materiałami wybuchowymi,
pirotechnicznymi i bronią rozumianą zgodnie z ustawą o broni
i amunicji, wyłączenie odnosi się również do szkód wynikających z prowadzonych prac wyburzeniowych i/lub rozbiórkowych;
4) związane z naruszeniem:
a) dóbr osobistych innych niż życie, zdrowie,
b) praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw
ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
5) w pojazdach mechanicznych będących własnością lub użytkowanych przez pracowników i osoby bliskie Ubezpieczonego
o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
6) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu (w tym kradzieży) wartości pieniężnych, biżuterii, przedmiotów wartościowych, antyków, a także przedmiotów o charakterze zabytkowym i o wartości kolekcjonerskiej;
7) powstałe na skutek użycia sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo - motorowych i motorowych lub łodzi żaglowych, jak również spowodowane poprzez działanie lub użycie statków powietrznych lub
sprzętu lotniczego;
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8) wyrządzone przez produkt używany lub instalowany na statkach powietrznych, wodnych, kosmicznych oraz przez usługi
wykonywane w mieniu tego rodzaju;
9) wynikłe z wytwarzania, przesyłu, niedostarczenia energii
w jakiejkolwiek postaci lub dostarczenia energii w jakiejkolwiek
postaci o nieodpowiednich parametrach;
10) spowodowane przez lub w związku z oddziaływaniem azbestu
lub materiałów zawierających azbest, folmadehyd lub dioksyny;
11) powstałe wskutek zmiany materiału genetycznego ludzkich
komórek zarodkowych lub embrionów;
12) spowodowane przez lub w organizmach zmodyfikowanych
genetycznie w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych lub wynikające z ich wad;
13) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego działania
wyrobów tytoniowych lub alkoholowych;
14) wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia
choroby zakaźnej, przy czym:
a) szkody wynikające z zatruć pokarmowych nie podlegają
wyłączeniu w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej lub hotelarskiej, jeżeli hotel prowadzi własną
restaurację, a także w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt w postaci artykułów spożywczych,
b) szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej lub
zakażenia nie podlegają wyłączeniu w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich
lub kosmetycznych pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 92 (klauzula nr 21);
15) wyrządzone wskutek powierzenia wykonywania zobowiązań
osobie nieuprawnionej lub nie posiadającej wymaganych prawem koncesji, licencji, specjalizacji zawodowych o ile Ubezpieczony o braku wymaganych prawem koncesji, licencji, specjalizacji zawodowych wiedział lub przy dołożeniu należytej
staranności mógł się o nim dowiedzieć;
16) wyrządzone wskutek niedopełnienia przez Ubezpieczonego
obowiązków kontroli i przeglądów instalacji przewidzianych
odpowiednimi przepisami prawa o ile miało to wpływ na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
17) związane z:
a) posiadaniem lub ruchem kolei żelaznej lub tramwajów,
b) ruchem przedsiębiorstwa górniczego oraz podmiotów
(przedsiębiorstw, osób) świadczących pracę/usługi na jego
rzecz,
c) ruchem przedsiębiorstwa stoczniowego oraz podmiotów
(przedsiębiorstw, osób) świadczących pracę/usługi na jego
rzecz,
d) posiadaniem lub/i zarządzaniem drogami,
e) świadczeniem usług w zakresie doradztwa finansowego,
f) składowaniem i przetwarzaniem odpadów,
g) produkcją lub dostarczaniem implantów,
h) prowadzeniem banków krwi lub działalności polegającej
na handlu lub dostarczaniu krwi lub produktów krwiopochodnych,
i) budową tuneli;
18) będące skutkiem zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem metod zabiegowych związanych z ingerencją pod skórą
(np. tatuaż, makijaż permanentny, kolczykowanie itp.);
19) powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
20) spowodowane trzęsieniem ziemi;
21) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy spedycji lub transportu;
22) powstałe w związku z wykonywaniem badań, zabiegów
medycznych, wytwarzaniem i podawaniem leków;
23) powstałe wskutek wykonywania czynności życia prywatnego;
24) wynikające z uprawiania indywidualnie lub w sposób zorganizowany sportów motorowych, lotniczych lub sportów ekstremalnych..
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 2 pkt 2 (OC najemcy ruchomości i nieruchomości), poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi
w § 27 oraz w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie odpowiada również
za szkody:
1) wynikające z normalnego zużycia mienia;
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2) powstałe w pojazdach i ich wyposażeniu oraz rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
3) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym;
4) powstałe w związku z podnajęciem innej osobie/podmiotowi
części lub całości nieruchomości;
5) w wyrobach w całości wykonanych ze szkła, ceramiki, terakoty
lub tworzyw sztucznych;
6) w gruntach wszelkiego rodzaju;
7) w pomieszczeniach przeznaczonych do czasowego zakwaterowania pracowników Ubezpieczonego;
8) powstałe w związku z wykorzystaniem mienia niezgodnie z jego
przeznaczeniem i/lub niezgodnie z postanowieniem umowy
na mocy której mienie znalazło się w jego posiadaniu;
9) wynikające z braku regulacji należności związanych z umową
na mocy której mienie znalazło się w posiadaniu Ubezpieczonego;
10) w nieruchomościach znajdujących się poza terytorium RP.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 2 pkt 3 (OC pracodawcy), poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 27 oraz w ust. 1, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada również za szkody będące następstwem
chorób zawodowych a także roszczenia wynikające ze zdarzeń
mających miejsce w drodze do pracy albo z pracy.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 7 pkt 3 (OC w mieniu poddanym obróbce/naprawie/czyszczeniu), poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności
określonymi w § 27 oraz w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie odpowiada
również za szkody:
1) związane z utratą mienia w całości lub części, chyba że utrata
mienia wynika bezpośrednio z jego zniszczenia lub uszkodzenia będącego bezpośrednim następstwem wykonanych przez
Ubezpieczonego prac polegających na obróbce/naprawie/
czyszczeniu;
2) w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze;
3) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentacji
powierzonej w związku z wykonywaniem usługi;
4) wyrządzone w wyniku wykonywania obróbki, naprawy lub
czyszczenia przez osoby nieupoważnione;
5) powstałe w wyniku holowania pojazdu mechanicznego, o ile
holowanie nie jest wykonywane przez Ubezpieczonego prowadzącego działalność polegającą na naprawie, konserwacji
pojazdów mechanicznych.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 7 pkt 4 (OC produkt), poza ogólnymi wyłączeniami
odpowiedzialności określonymi w § 27 oraz w ust. 1, UNIQA TU
S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) wyrządzone przez produkt:
a) wprowadzony przez Ubezpieczonego do obrotu
I. nielegalnie lub poza obrębem działalności;
II. niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
jakościowymi lub nieposiadających odpowiednich certyfikatów, atestów i zezwoleń wymaganych prawem
kraju, na terenie którego będzie się odbywać sprzedaż
produktu;
b) w postaci
I. energii,
II. żywych zwierząt,
III. wyrobów tytoniowych,
IV. wyrobów alkoholowych,
V. broni i amunicji;
c) wykorzystywany w przemyśle lotniczym, kosmicznym,
wydobywczym, motoryzacyjnym,
d) montowany lub wykorzystywany jako część składowa lub
wyposażenie w środkach transportu morskiego, wodnego
i powietrznego;
2) polegające na utraconych korzyściach jakie poszkodowany
mógł uzyskać używając produkt;
3) powstałe w substancji produktu;
4) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy, błędnych lub
niewystarczających informacji na drukach związanych z produktem (etykiety, instrukcje) lub braku tych informacji, jeżeli
obowiązek ich dołączenia wynika z przepisów prawa;
5) wyrządzone przez produkt oraz w wyniku świadczenia usług
na rzecz podmiotów prowadzących działalność podziemną
(np. kopalnie).

6. Ubezpieczenie zawarte w zakresie określonym w § 14 ust. 7 pkt 4
nie obejmuje również kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku.
7.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 7 pkt 5 (OC podwykonawców), poza ogólnymi
wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 27 oraz w ust. 1,
UNIQA TU S.A. nie odpowiada również za szkody:
1) powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego lub jego
podwykonawców umownego zwiększenia odpowiedzialności
poza zakres wynikający z przepisów prawa;
2) wyrządzone wskutek użycia maszyn, urządzeń niesprawnych
technicznie lub nieposiadających wymaganych prawem atestów lub zezwoleń dopuszczających je do użycia;
3) wyrządzone Ubezpieczonemu przez podwykonawców.

8. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w § 14 ust. 4 - 5 UNIQA TU S.A. nie odpowiada również
za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez najemcę lokalu/budynku przez
co rozumie się również szkody powstałe w związku z nienależytym stanem lokalu/budynku, o którego istnieniu najemca
wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć
i o którym nie powiadomił pisemnie Ubezpieczonego;
2) powstałe na skutek zaniedbań wynikających z niedotrzymania
postanowień umowy najmu dotyczących konserwacji i zabezpieczenia lokalu/budynku przez najemcę;
3) w znajdującym się w lokalu/budynku mieniu osób trzecich
pozostających poza stosunkiem umowy najmu.
9. W przypadku braku odmiennego postanowienia umowy ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. nie odpowiada także za szkody:
1) wyrządzone ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego;
2) wyrządzone w mieniu przechowywanym przez Ubezpieczonego;
3) wyrządzone w środowisku naturalnym;
4) polegające na zakażeniu lub przeniesieniu choroby zakaźnej
w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych;
5) powstałe w dokumentacji powierzonej Ubezpieczonemu celem
wykonania usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
6) powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
7) powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej;
8) powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług;
9) w postaci czystych strat finansowych;
10) związane z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
11) poniesione przez dalszego producenta wskutek połączenia lub
zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczą pochodzącą od dalszego producenta albo
wskutek dalszego przetwarzania produktu
12) poniesione przez osobę trzecią wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub
urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych,
konserwowanych przez Ubezpieczonego
13) wyrządzone kontrahentom (deponentom) w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strzeżonego.
Szczególne wyłączenia odpowiedzialności
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

w

ubezpieczeniu

§ 34
Poza ogólnymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w § 27
UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
1) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa;
2) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa;
3) w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jeśli miało to wpływ
na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego; za pozostawanie pod
wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu
takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 ‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
4) podczas obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń
i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień;

5) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn
samobieżnych bez wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem/ maszyną lub podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn samobieżnych bez ważnego badania technicznego tego pojazdu/maszyny, jeżeli brak wymaganych
uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną lub brak ważnego
badania technicznego pojazdu/maszyny miało wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku lub wysokość szkody;
6) w następstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie
Ubezpieczony przeprowadził na swoim ciele lub których przeprowadzenie zlecił, jeżeli powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie było leczenie podjęte wskutek nieszczęśliwego wypadku;
7) w wyniku zachowania Ubezpieczonego związanego z jego chorobą
psychiczną lub innym zaburzeniem zachowania Ubezpieczonego
w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej kwalifikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych;
8) w wyniku udziału Ubezpieczonego w bójkach;
9) podczas uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach;
10) w wyniku uprawiania przez Ubezpieczonego sportów ekstremalnych;
11) w wyniku używania sprzętu latającego, z wyłączeniem przypadków
podróżowania jako pasażer samolotem silnikowym,
12) w wyniku udziału w konkursach sportów motorowych (również jazdach klasyfikacyjnych i rajdach) i związanych z nimi jazdach treningowych;
13) w wyniku wyczynowego uprawiania sportu we wszelkich dyscyplinach sportowych;
14) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych;
15) w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło to leczenia
Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem i gdy miało
to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.
Rozdział V - Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 35
1. Umowę zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.
2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawierać
co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko albo nazwę Ubezpieczającego i Ubezpieczonego;
2) dokładny adres siedziby Ubezpieczającego i Ubezpieczonego;
3) dokładny adres miejsca ubezpieczenia (dokładne adresy wszystkich lokalizacji objętych ochroną);
4) okres ubezpieczenia;
5) rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD,
6) rodzaj prowadzonej przez wszystkich najemców budynku/
lokalu działalności gospodarczej w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia w wariancie WYNAJEM oraz w ramach działalności polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi;
7) dokładny opis działalności zarobkowej;
8) numer PESEL/REGON/NIP/KRS w przypadku rejestracji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym;
9) przedmiot i zakres ubezpieczenia;
10) wysokość sumy ubezpieczenia i sposób jej ustalenia;
11) wysokość sumy gwarancyjnej;
12) limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego (o ile został
ustalony);
13) oświadczenie o zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzględnieniem ich ilości, rodzaju i rozmiaru każdej z nich, z tym że UNIQA TU S.A.
zastrzega sobie prawo ustalenia indywidualnych warunków
ubezpieczenia:
a) w przypadku gdy ilość szkód przekracza 5 albo
b) w przypadku gdy szkodowość rozumiana jako wartość
wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na roszczenia zgłoszone w okresie ostatnich 3 lat przekracza wartość 20 000 zł.
3. Jeśli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2
albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z OWU Ubezpieczający jest zobowiązany na pisemne wezwanie Ubezpieczyciela
do jego uzupełnienia lub sporządzenia nowego wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie terminu
powoduje, że UNIQA TU S.A. uważać będzie wniosek za niezłożony.
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4. UNIQA TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które zwróci się w formie pisemnej do Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego.
5. UNIQA TU S.A. w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia
może dodatkowo ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez
wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej tych zdarzeń lub
przedmiotów ubezpieczenia, które ocenione zostaną, jako generujące wysokie ryzyko ubezpieczeniowe.
6. W przypadku ubezpieczenia grupowego NNW w zakładach pracy
możliwe jest zawarcie umowy w formie bezimiennej, gdy do ubezpieczenia przystępują wszystkie osoby należące do grupy powyżej
5 osób.
7.

Na rzecz Ubezpieczonego może zostać zawarta jedna umowa
ubezpieczenia NNW indywidualnego na dany okres.

8. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony
może żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków
Ubezpieczonego.
9. Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polisą
lub innym dokumentem ubezpieczenia.
§ 36
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy
w innych pismach;
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznościach,
o których mowa w pkt. 1 niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości.
2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązki określone w ust. 1 ciążą również na przedstawicielu i obejmują ponadto okoliczności jemu znane.
§ 37
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie przed zawarciem umowy ubezpieczenia
prawo wglądu do ksiąg i dokumentów Ubezpieczonego, związanych
z przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie zobowiązując się
do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji.
Rozdział VI - Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
§ 38
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli
najpóźniej w chwili zawarcia umowy Ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość termin, w ciągu
którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia wynosi 30 dni
od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub
od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów
na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. W takim wypadku
należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy
adresowane do UNIQA TU S.A.
3. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1-2 nie przysługuje, jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta
została na okres krótszy niż 30 dni.

Rozdział VII - Czas trwania umowy ubezpieczenia
§ 39
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku, chyba
że umówiono się inaczej.
2. W razie potrzeby wyrównania okresów ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dopuszcza się zawarcie ubezpieczenia krótkoterminowego.
Rozdział VIII - Okres ochrony ubezpieczeniowej
§ 40
Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się od:
1) dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki
w wysokości ustalonej w umowie, chyba że strony umówiły się inaczej;
2) w odniesieniu do ubezpieczenia NNW - dnia wskazanego w polisie,
nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy
ubezpieczenia.
§ 41
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 umowa ubezpieczenia rozwiązuje się a
odpowiedzialność UNIQA TU S.A ustaje:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej;
6) z upływem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczającego
wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez
UNIQA TU S.A. po upływie terminu jej płatności w przypadku
o którym mowa w § 44 ust. 5;
7) z dniem likwidacji mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
w odniesieniu do tego mienia;
8) z dniem zaprzestania wykonywania przez Ubezpieczonego
działalności potwierdzonego odpowiednim dokumentem urzędowym;
9) w przypadku czasowego zaprzestania wykonywania przez
Ubezpieczonego działalności gospodarczej/zarobkowej objętej
ochroną ubezpieczeniową trwającego dłużej niż 90 dni;
10) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę, chyba że prawa
z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione na nabywcę
a UNIQA TU S.A. zostało o tym fakcie powiadomione w formie
pisemnej i w takiej formie potwierdziło istnienie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do zbytego mienia;
11) w odniesieniu do ubezpieczenia NNW z dniem śmierci Ubezpieczonego.
2. W przypadku przeniesienia własności mienia na rzecz banku albo
innej instytucji finansowej celem zabezpieczenia kredytu albo innej
wierzytelności im przysługującej odpowiedzialność UNIQA TU S.A.
nie ustaje, o ile mienie znajduje się w dotychczasowym miejscu
ubezpieczenia, może być wykorzystywane do prowadzenia działalności i pozostaje w użytkowaniu Ubezpieczonego.
3. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Rozdział IX - Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
§ 42
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 44
ust. 8,
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 43

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jaki UNIQA TU S.A. udzielało ochrony
ubezpieczeniowej.
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1.

UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych
w § 44 ust. 6 i 8;

2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU są:
a) podanie do wiadomości UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawdą a mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
b) rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w ubezpieczeniach OC - w zabezpieczeniu
mienia będącego pod kontrolą albo nadzorem Ubezpieczonego ponoszącego z tego tytułu odpowiedzialność cywilną
będącą przedmiotem umowy ubezpieczenia;
c) deklarowanie we wniosku o ubezpieczenie posiadania
zabezpieczeń mienia, których Ubezpieczony nie posiadał;
d) niesprawność zabezpieczeń mienia, określonych w OWU,
w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego;
e) brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających
na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań;
f) zajęcie mienia podlegającego ochronie na podstawie odpowiedniego tytułu wykonawczego w toku postępowania
egzekucyjnego sądowego lub administracyjnego skutkujące wyłączeniem mienia z użytkowania w prowadzeniu
działalności gospodarczej/zarobkowej;
g) wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w odniesieniu do Ubezpieczonego, o ile nie zawarto
umowy ubezpieczenia zgodnie z § 83 (klauzula nr 12).
2.

Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.

15) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia (szkodowość, bezszkodowość);
16) nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w UNIQA
TU S.A.;
17) wysokości udziału własnego i/lub franszyzy;
18) wysokości przyjętego dopuszczalnego limitu niedoubezpieczenia;
19) wieku Ubezpieczonego;
20) stanu zdrowia Ubezpieczonego;
21) wykonywanego przez Ubezpieczonego zawodu;
22) indywidualnej oceny ryzyka.
2. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty są określone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
4. Składka na wniosek Ubezpieczającego, może być rozłożona
na raty, których wysokość i termin płatności określone są w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
5. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie
kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A., o ile po upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata
składki w wyznaczonym terminie nie została zapłacona.

Rozdział X - Składka ubezpieczeniowa

6. Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki
za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka.

§ 44

7.

3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

1. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy składek
obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) przedmiotu wykonywanej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie działalności gospodarczej/zarobkowej;
3) przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej w budynku/
lokalu objętym ochroną w ubezpieczeniu mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych w wariancie WYNAJEM lub w przypadku
ubezpieczenia zawieranego w ramach działalności polegającej
na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
4) rodzaju mienia przyjętego do ubezpieczenia, w tym jego konstrukcji i klasy bezpieczeństwa ogniowego;
5) wysokości sum ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
6) zakresu ubezpieczenia;
7) długości okresu ubezpieczenia;
8) systemu ubezpieczenia;
9) miejsca ubezpieczenia;
10) zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
11) lokalizacji mienia w tym mającej wpływ na podwyższenie
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia np. ze względu na przyporządkowanie do strefy
powodziowej;
12) liczby:
a) pracowników;
b) lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza/zarobkowa objęta ochroną na mocy OWU;
c) nieruchomości, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego
stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności;
d) podwykonawców;
e) pojazdów objętych ochroną na mocy klauzuli ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC posiadacza pojazdu mechanicznego i użytkowanych
w prowadzonej działalności gospodarczej;
13) rodzaju zastosowanych, dodatkowych ponad wymagane, środków zabezpieczenia mienia;
14) częstotliwości opłacania składki;

W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu na jaki umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki dokonywany jest zgodnie z zasadą pro rata
temporis.

8. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego,
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki,
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie
zgłoszenia takiego żądania druga strona, może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9. Składkę lub poszczególne raty składki należy wpłacać gotówką do
rąk upoważnionego przedstawiciela UNIQA TU S.A., przekazem
pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A.
rachunek bankowy.
10. W przypadku dokonania płatności składki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datę opłacenia składki lub jej raty
uznaje się datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną
na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego
(klauzula stempla bankowego).
11. W przypadku powstania szkody przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnej składki z kwoty przyznanego odszkodowania. Zapis niniejszy
nie znajduje zastosowania w ubezpieczeniu OC oraz NNW.
12. Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby osób w ubezpieczeniu
grupowym NNW w formie bezimiennej powoduje w przypadku,
gdy:
1) nie przekracza 5% - brak obowiązku zapłaty dodatkowej składki
po stronie Ubezpieczającego lub zwrotu niewykorzystanej części składki przez UNIQA TU S.A.,
2) wzrosła o ponad 5% - UNIQA TU S.A. przysługuje prawo żądania składki uzupełniającej za ubezpieczenie osób w liczbie przekraczającej pierwotnie ustaloną,
3) zmalała o ponad 5% - Ubezpieczającemu przysługuje zwrot
składki za ubezpieczenie osób w liczbie stanowiącej różnicę
między pierwotnie ustaloną a zmniejszoną. Zwrot składki następuje na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego.
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Rozdział XI - Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna

ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia NNW zawartą
na podstawie OWU.

§ 45
1. Ustalona w umowie suma ubezpieczenia/łączna suma ubezpieczenia przedsiębiorstwa, a w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna, stanowi górną granicę
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkody powstałe ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem ograniczenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. do sum ubezpieczenia ustalonych przez Ubezpieczającego
odrębnie dla poszczególnych grup mienia oraz limitów odpowiedzialności ustalonych w OWU i/lub umowie ubezpieczenia zawartej
na ich podstawie.
2. Wysokość sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia
deklaruje Ubezpieczający przy zgłaszaniu mienia do ubezpieczenia
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zawarcia umowy w wariancie SZYBKI Ubezpieczający
ustala łączną sumę ubezpieczenia przedsiębiorstwa, przez którą
rozumie się sumę odpowiadającą wartości maksymalnej straty
mogącej powstać w zgłoszonych do ubezpieczenia rodzajach mienia w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, za zgodą UNIQA TU S.A.
i na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej
składki, suma ubezpieczenia/łączna suma ubezpieczenia przedsiębiorstwa może zostać podwyższona.
5. Suma ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia ubezpieczenia
w wariancie SZYBKI łączna suma ubezpieczenia przedsiębiorstwa,
oraz limity odpowiedzialności ulegają każdorazowo pomniejszeniu
o kwotę wypłaconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 suma ubezpieczenia/łączna
suma ubezpieczenia przedsiębiorstwa może za zgodą UNIQA
TU S.A. i na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości.
7.

Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia/ łączna suma
ubezpieczenia przedsiębiorstwa stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. od daty pisemnej zmiany umowy w tym
zakresie.

8. Zapisy ust. 2 oraz 5 - 8 stosuje się odpowiednio do sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
9. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
suma ubezpieczenia stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego zadeklarowana przez Ubezpieczającego powinna odpowiadać sumie wartości ubezpieczeniowej każdego i wszystkich
przedmiotów wymienionych w wykazie załączanym do umowy
ubezpieczenia i stanowiącym jej integralną część.
10. W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia ustalona w umowie suma ubezpieczenia określana jest łącznie
dla wszystkich przedmiotów wymienionych w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem zapisu ust. 11.
11. Suma ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia może na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki
zostać zwiększona o koszty określone w Tabeli nr 16 pkt. 3.
12. W odniesieniu do mienia prywatnego pracowników Ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia odpowiadającą iloczynowi liczby
pracowników i sumy ubezpieczenia ustalonej w odniesieniu do jednego pracownika z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia mienia
prywatnego jednego pracownika nie może być wyższa niż 1 500 zł.
13. W odniesieniu do mienia w postaci kiosków i budek oraz mienia
w nim się znajdującego takiego jak: środki obrotowe, maszyny,
urządzenia i wyposażenie wartość tego mienia winna być ujęta
przez Ubezpieczającego w sumie ubezpieczenia określanej
w odniesieniu do budynków/lokali, środków obrotowych, maszyn,
urządzeń i wyposażenia.
14. W ubezpieczeniu NNW przez sumę ubezpieczenia rozumie się
uzgodnioną przez strony i potwierdzoną polisą kwotę, będącą podstawą naliczenia wysokości świadczenia z tytułu zajścia zdarzenia
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15. W ubezpieczeniu NNW suma ubezpieczenia przyjęta w umowie
ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego stanowi górną granicę
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych z jednego zdarzenia na osobę.
16. W ubezpieczeniu NNW wysokość sumy ubezpieczenia określa
UNIQA TU S.A na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
§ 46
1. Sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia/
rodzajów mienia zależnie od wyboru Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 2-3 oraz 7-9, mogą odpowiadać wartości: rzeczywistej,
księgowej brutto, nowej oraz rynkowej.
2. Ustalenie poszczególnych wartości, o których mowa w ust. 1, następuje według poniżej wskazanych zasad:
1) wartość nowa - jeśli stopień zużycia technicznego przedmiotu
ubezpieczenia nie przekracza 50%;
2) wartość księgowa brutto - jeśli stopień umorzenia księgowego
przedmiotu ubezpieczenia nie przekracza 50%;
3) wartość rzeczywista jeśli stopień zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia przekracza 50%.
3. UNIQA TU S.A. dopuszcza możliwość zadeklarowania sum ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej brutto, pod warunkiem,
że:
1) Ubezpieczony prowadzi księgową ewidencję środków trwałych
i ubezpiecza wszystkie posiadane środki trwałe lub przedstawia
wykaz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia;
2) ubezpieczenie zawarto w wariancie PEŁNY.
4. Przez sumę ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, w przypadku
gdy odpowiada ona wartości księgowej brutto, rozumie się wartość
danej pozycji określoną w ewidencji środków trwałych.
5. Przez sumę ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, w przypadku
gdy odpowiada ona wartości nowej lub rzeczywistej, rozumie się
wartość danej pozycji określoną w wykazie mienia załączonym
do umowy ubezpieczenia albo określoną w ewidencji mienia.
6. Sumy ubezpieczenia dla przedmiotów ubezpieczenia/rodzajów
mienia Ubezpieczający ustala według wartości ubezpieczeniowej
na wskazanych w Tabeli nr 14 zasadach z zastrzeżeniem zapisów
ust. 7-10.
Tabela nr 14
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia /
Rodzaj mienia

Wartość
nowa

Wartość
Wartość
księgowa rzeczywibrutto
sta

Wartość
rynkowa

1.

Budynki i budowle

TAK

TAK

TAK

NIE

2.

Lokal

TAK

TAK

TAK

TAK

3.

Elementy zewnętrzne budynku/
budowli/lokalu (odrębna sumą
ubezpieczenia)

TAK

TAK

TAK

NIE

4.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

TAK

TAK

TAK

NIE

5.

Mienie niskocenne

TAK

NIE

TAK

NIE

6.

Mienie osób trzecich

NIE

NIE

TAK

NIE

7.

Mienie prywatne pracowników

NIE

NIE

TAK

NIE

8.

Stacjonarny i przenośny sprzęt
elektroniczny

TAK

TAK

TAK

NIE

9.

Nakłady inwestycyjne

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

10. Szyby i inne przedmioty szklane

TAK - wartość ubezpieczeniowa dostępna dla danego przedmiotu ubezpieczenia/rodzaju mienia
NIE - wartość ubezpieczeniowa niedostępna dla danego przedmiotu ubezpieczenia/rodzaju
mienia

7.

W odniesieniu do mienia w postaci kiosków i budek oraz mienia
w nim się znajdującego takiego jak: środki obrotowe, maszyny,
urządzenia i wyposażenie zastosowanie znajdują zasady określone
przez Ubezpieczającego w odniesieniu do budynków/lokali, środków obrotowych, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

8. Niezależnie od zasad wskazanych w Tabeli nr 14 w odniesieniu do:
1) lokalu nie jest możliwe ustalenie sumy ubezpieczenia według
wartości rynkowej w ubezpieczeniu zawartym w wariancie
SZYBKI;

2) mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub
do sprzedaży - suma ubezpieczenia winna dodatkowo:
a) uwzględniać udowodnione nakłady Ubezpieczonego albo
koszty naprawy uszkodzonego mienia (mienie przyjęte
w celu wykonania usługi),
b) nie uwzględniać prowizji i marży (mienie przyjęte do sprzedaży);
3) stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego możliwe jest ustalenie sumy ubezpieczenia według wartości nowej
lub księgowej brutto dla sprzętu elektronicznego w wieku do 8
lat;
4) nakładów inwestycyjnych możliwe jest ustalenie sumy ubezpieczenia według wartości nowej dla nakładów inwestycyjnych
poczynionych w okresie ostatnich 10 latach przed zawarciem
umowy ubezpieczenia.
9. Sumy ubezpieczenia dla wymienionych w niniejszym ustępie
przedmiotów ubezpieczenia/rodzajów mienia Ubezpieczający
ustala według następujących zasad, tj dla:
1) licencjonowanego oprogramowania - suma ubezpieczenia
winna odpowiadać wartości kosztów koniecznych do wymiany
lub odtworzenia oprogramowania systemowego lub użytkowego;
2) przedmiotów wartościowych - suma ubezpieczenia winna
odpowiadać wartości rynkowej i być ujęta w sumie ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia;
3) środków obrotowych - suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości kosztów zakupu/przetworzenia/wytworzenia;
4) wartości pieniężnych w postaci:
a) krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówka)
- suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości nominalnej,
b) złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny
i innych metali z grupy platynowców i wyrobów z nich
wytworzonych - suma ubezpieczenia winna odpowiadać
wartości odpowiadającej cenie zakupu lub wartości kosztów wytworzenia;
5) wymiennych nośników danych - suma ubezpieczenia winna
odpowiadać wartości kosztom nabycia mienia tego samego
rodzaju, gatunku i jakości albo kosztom naprawy;
6) zbiorów danych - suma ubezpieczenia winna odpowiadać
wartości kosztom poniesionym na odtworzenie utraconych
zbiorów danych.
10. W odniesieniu do mienia na placu przyjmuje się, że ustalenie sumy
ubezpieczenia nastąpiło według zasad przewidzianych dla mienia
takiego jak: maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie osób trzecich oraz środki obrotowe.
11. W przypadku:
1) braku wskazania we wniosku o ubezpieczenie w formie pisemnej rodzaju wartości ubezpieczeniowej mienia;
2) ustalenia wartości ubezpieczeniowej nowej lub księgowej
brutto dla budynków/budowli/lokali, maszyn/urządzeń i wyposażenia oraz elementów zewnętrznych budynku/budowli/
lokalu i sprzętu elektronicznego z naruszeniem zasad określonych w ust. 2;
3) ustalenia wartości ubezpieczeniowej nowej dla nakładów inwestycyjnych, mienia niskocennego z naruszeniem zasad określonych w ust. 2;
4) ustalenia wartości ubezpieczeniowej nowej dla sprzętu elektronicznego z naruszeniem zasad określonych w ust. 8 pkt 3
uważa się, że Ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.
12. Zasady dotyczące ustalania wartości ubezpieczeniowej znajdują
zastosowanie do ubezpieczenia mienia przy czym jeśli jednocześnie zawierane jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji wartość ubezpieczeniowa określona dla mienia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje zastosowanie do
ubezpieczenia tego mienia w ubezpieczeniu mienia od kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji.
13. Suma ubezpieczenia mienia ustalana jest:
1) netto - bez podatku od towarów i usług (VAT) gdy Ubezpieczony jest płatnikiem VAT;
2) brutto - z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)
gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem VAT.

§ 47
1. Ubezpieczający zawierający umowę ubezpieczenia w wariancie
PEŁNY oraz WYNAJEM określa sumę ubezpieczenia mienia zgodnie
z zasadami ustalonymi w Tabeli nr 15 oraz zapisami ust. 3 - 4.
Tabela nr 15

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia mienia

Przedmiot ubezpieczenia

budynek/budowla/lokal

Dopuszczalny
system
ubezpieczenia
SS

maszyny/urządzenia/wyposażenie
ubezpieczenie od ognia i innych
zdarzeń losowych
1.

oraz
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

mienie na placu
środki obrotowe

SS/PR

mienie osób trzecich
elementy zewnętrzne budynków/budowli/lokali
mienie prywatne pracowników
nakłady inwestycyjne
mienie niskocenne

PR

wartości pieniężne
2.

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

przedmioty wymienione
w § 11 ust. 1

PR

sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny w miejscu
ubezpieczenia
sprzęt elektroniczny przenośny
poza miejscem ubezpieczenia
(klauzula nr 14)
sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w samochodach
(klauzula nr 15)

3.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

SS

sprzęt elektroniczny stanowiący własność osoby trzeciej
użytkowany przez Ubezpieczonego (klauzula nr 16)
sprzęt elektroniczny o szczególnym znaczeniu
(klauzula nr 17)
wymienne nośniki danych
zbiory danych
licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe
produkcji seryjnej lub indywidualnej

PR

SS - ubezpieczenie systemem sum stałych - wartość poszczególnego środka trwałego /
przedmiotu ubezpieczenia wykazana w ewidencji środków trwałych albo w wykazie
ubezpieczonego mienia
PR - ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - wartość maksymalnej straty, która może
powstać w tej grupie mienia w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego

2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie SZYBKI
wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji rodzaje mienia określone w Tabeli nr 15 podlegają ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.
3. Mienie należące do tej samej grupy rodzajowej może być ubezpieczone wyłącznie w jednym systemie ubezpieczenia. Zapis odnosi
się również do mienia należącego do tej samej grupy rodzajowej
podlegającego ochronie w więcej niż jednej lokalizacji.
4. W przypadku objęcia ochroną mienia poza miejscem ubezpieczenia przyjmuje się, że w odniesieniu do tego mienia zastosowanie
znajdują zasady, według których ustalono sumę ubezpieczenia dla
uprzednio ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia maszyn/urządzeń /wyposażenia oraz środków obrotowych.
5. Jeśli w dniu powstania szkody określona przez Ubezpieczającego
w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia:
1) przewyższa faktyczną wartość mienia (nadubezpieczenie)
- UNIQA TU S.A. odpowiada wyłącznie do wysokości szkody
ustalonej według zasad określonych dla danej grupy mienia
w umowie ubezpieczenia zawartej na mocy OWU;
2) jest niższa od faktycznej wartości mienia (niedoubezpieczenie) - odszkodowanie ustalone jest w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje suma ubezpieczenia do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia - (zasada proporcji).
6. Zasada określona w ust. 5 pkt 2 nie znajduje zastosowania do:
1) ubezpieczenia zawartego w systemie pierwszego ryzyka,
w tym do ubezpieczenia zawartego w wariancie SZYBKI oraz
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2) gdy stosunek wartości dotkniętego szkodą mienia na dzień
powstania szkody do sumy ubezpieczenia tego mienia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia nie przekracza 120% (klauzula Leeway - dopuszczalny limit niedoubezpieczenia) oraz
3) gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia
danego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego przedmiot
szkody i nie jest większa niż 10 000 zł.
7.

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dopuszczalny limit niedoubezpieczenia określony w ust. 6 pkt 2 może
na wniosek Ubezpieczającego zostać podwyższony do poziomu
150% włącznie lub obniżony do poziomu 100%.

8. Faktyczna wartość mienia, o której mowa w ust. 5 ustalana jest
w procesie likwidacji szkód w oparciu i zgodnie z rodzajem wartości
ubezpieczeniowej przyjętej w umowie ubezpieczenia lub określonej na gruncie OWU dla danego rodzaju mienia na dzień powstania
szkody z zastrzeżeniem zapisu § 46 ust. 11.
§ 48
1. Wysokość sumy gwarancyjnej zadeklarowana przez Ubezpieczającego i określona w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. łącznie dla wszystkich szkód powstałych ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia i objętych ochroną w zakresie podstawowym, rozszerzonym
oraz dodatkowym z zastrzeżeniem limitów wskazanych w Tabeli nr 9.
2. O ile zapisy OWU nie stanowią inaczej w granicach sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną i na zasadach określonych w Tabeli
nr 16 pokrywane są również koszty dodatkowe:
Tabela nr 16
L.p.

Maksymalny limit
odpowiedzialności

Koszty

1.

akcji ratowniczej

2.

usunięcia pozostałości po szkodzie
a)
b)
c)
d)

3.

100% poniesionych i udokumentowanych kosztów
20% wysokości szkody

montażu, demontażu,
ustawienia i rozbiórki rusztowań,
transportu,
wykonania znaków reklamowych lub informacyjnych.

100% poniesionych i udokumentowanych kosztów

3. Koszty określone w Tabeli nr 16 pkt 1 - 2 pokrywane są w ubezpieczeniu:
a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
c) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
d) szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
3. Koszty określone w Tabeli nr 16 pkt 3 pokrywane są w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, o ile ujęte
zostały one w sumie ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów
szklanych.
4. Jeżeli spełniony zostanie warunek określony w § 47 ust. 5 pkt 2
zasada w nim określona znajduje zastosowanie do kosztów określonych w Tabeli nr 16 za wyjątkiem kosztów akcji ratowniczej.

1. Niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki lub po opłaceniu składki dodatkowej, UNIQA TU S.A. zwróci na zasadach określonych w Tabeli nr 17
następujące poniesione i udokumentowane koszty dodatkowe:
Tabela nr 17
Koszty

Maksymalny limit odpowiedzialności

Podstawa ustalenia
limitu (SU - suma
ubezpieczenia)

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie PEŁNY

1.

2.
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poszukiwania przyczyny szkody

15%
ale nie więcej niż 20 000 zł

SU budynku/lokalu/
nakładów inwestycyjnych

4.

pracy w godzinach nadliczbowych

20%
ale nie więcej niż 50 000 zł

wysokość szkody

limit ustalony w umowie,
ale nie więcej niż
200 000 zł

-

5.

dodatkowe działalności

6.

naprawy uszkodzonych/ odtworzenia zniszczonych zabezpieczeń
budynku/lokalu

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

uzyskania niezbędnych zezwoleń
i decyzji

wynagrodzenia rzeczoznawców i
ekspertów

10%
ale nie więcej niż 50 000 zł

SU mienia w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych
zdarzeń losowych

10%
ale nie więcej niż 100 000 zł

SU mienia w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych
zdarzeń losowych

limit ustalony w umowie,
ale nie więcej niż 50 000 zł

-

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
7.

wynagrodzenia rzeczoznawców i
ekspertów

10%
ale nie więcej niż 50 000 zł

SU sprzętu elektronicznego w miejscu
ubezpieczenia

8.

naprawy uszkodzonych/ odtworzenia zniszczonych zabezpieczeń
budynku/lokalu

limit ustalony w umowie,
ale nie więcej niż 50 000 zł

-

9.

pracy w godzinach nadliczbowych

20%
ale nie więcej niż 50 000 zł

wysokość szkody

2. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe określone w Tabeli nr 17 pkt. 1-5 wyłącznie w odniesieniu
do umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
zawartych w wariancie PEŁNY.
3. Koszty poszukiwania przyczyny szkody mogą zostać objęte
ochroną pod warunkiem uprzedniego zawarcia ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym, którego przedmiotem jest co najmniej jeden z przedmiotów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz 8.
4. Koszty dodatkowe działalności objęte są ochroną wyłącznie jeśli:
1) spowodowane są szkodą w objętym ochroną mieniu takim, jak:
a) budynek/lokal,
b) maszyny, urządzenia i wyposażenie;
2) powstały w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej
gotowości do prowadzenia działalności, nie dłuższym jednak
niż okres 3 miesięcy od daty powstania szkody.
5. Koszty naprawy uszkodzonych/ odtworzenia zniszczonych
zabezpieczeń budynku/lokalu mogą zostać objęte ochroną pod
warunkiem uprzedniego zawarcia ubezpieczenia od kradzieży z
włamaniem, rabunku i dewastacji w odniesieniu do co najmniej
jednego z przedmiotów określonych w § 7 ust. 1 pkt. 2, 7 - 8.
6. Koszty dodatkowe w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk mogą zostać objęte pod warunkiem uprzedniego zawarcia tego ubezpieczenia co najmniej w odniesieniu
do przedmiotu określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 - 2.
§ 50
1. Jeśli z okoliczności szkody wynika, że objęta jest ona zakresem
ubezpieczenia i ochroną ubezpieczeniową w granicach sumy
gwarancyjnej na zasadach określonych w Tabeli nr 18 pokrywane
są również koszty dodatkowe:
Tabela nr 18
Rodzaj ubezpieczenia

§ 49

L.p.

3.

Koszty dodatkowe:

akcji ratowniczej
postępowania sądowego lub pojednawczego
w związku ze zgłoszonymi przez poszkodowanego
roszczeniami odszkodowawczymi, w tym także
Ubezpieczenie koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców
odpowiedzial- prawnych z tytułu uczestniczenia w procesie
ności cywilnej cywilnym; koszty te pokrywane będą do wysokości
stawek minimalnych określonych w przepisach
regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru
sprawiedliwości wyłącznie w przypadku gdy
z okoliczności towarzyszących wypadkowi ubezpieczeniowemu jednoznacznie wynika zaistnienie
odpowiedzialności UNIQA TU S.A

Maksymalny limit
odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.
100% poniesionych
i udokumentowanych
kosztów

100% poniesionych
i udokumentowanych
kosztów

2. W granicach sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej UNIQA TU S.A.
pokrywa również inne udokumentowane koszty dodatkowe,
o ile odpowiedzialność za nie określona została, za zgodą UNIQA
TU S.A., w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU.

Rozdział XII - Zabezpieczenie mienia
§ 51
1. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu tylko wtedy, gdy mienie było należycie zabezpieczone.
2. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową powinno znajdować się
w lokalu należycie zabezpieczonym.
3. Lokal oraz mienie objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych uważa się za należycie zabezpieczone, jeśli spełnione są łącznie co najmniej następujące warunki:
1) wszystkie instalacje, maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami
określonymi przez producenta;
2) lokal jest wyposażony w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa i środki te posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania, poddawane są przeglądom technicznym i konserwacji
zgodnie z wymogami prawa;
3) dostęp do urządzeń przeciwpożarowych jest wolny;
4) zapewniony jest dostęp do zaworów i wyłączników prądu,
gazu, wody oraz innych mediów znajdujących się w objętej
ochroną lokalizacji;
5) na wszystkich przewodach elektrycznych bądź teletechnicznych są zainstalowane urządzenia przeciwprzepięciowe;
6) sieć zasilająca w energię elektryczną spełnia odpowiednie
normy, atesty i przepisy branżowe oraz jest regularnie i właściwie dla danego rodzaju sieci konserwowana przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia.
4. W przypadku objęcia ochroną mienia znajdującego się w magazynach wysokiego składowania uważa się je za zabezpieczone właściwie jeśli w magazynach dodatkowo zainstalowano automatyczną
instalację gaśniczą na całej powierzchni składowania. Przy czym
za magazyn wysokiego składowania uznaje się pomieszczenie
gdzie najwyższy punkt składowanych materiałów - górna krawędź
składowanego mienia i/lub możliwości jego składowania - znajduje
się na wysokości powyżej 7 m od poziomu podłoża/podłogi.
5. Mienie znajdujące się w magazynach o powierzchni składowania przekraczającej 1 500 metrów kwadratowych (bez względu
na wysokość składowania) stanowiącej jedną strefę ogniową uważa
się za zabezpieczone właściwie jeśli dodatkowo zainstalowano
w nich automatyczną instalację gaśniczą na całej powierzchni składowania; postanowienie to nie ma zastosowania do magazynów
wykorzystywanych do magazynowania surowców do własnej produkcji, półproduktów i gotowych wyrobów własnych przez podmioty prowadzące działalność produkcyjną.
6. Mienie znajdujące się w pomieszczeniach, w których ma miejsce
proces:
1) drukowania wysokonakładowego;
2) produkcji przędzy i wyrobów z przędzy;
3) produkcji tkanin;
4) produkcji skóry i wyrobów ze skóry;
5) produkcji obuwia
uważa się za zabezpieczone w sposób właściwy jeśli dodatkowo
zainstalowano we wszystkich pomieszczeniach wykorzystywanych
do prowadzonej działalności gospodarczej i na całej ich powierzchni
automatyczny system pożarowy sygnalizujący powstanie pożaru
bezpośrednio w jednostce Państwowej Straży Pożarnej lub Agencji Ochrony Mienia, z którą Ubezpieczony ma zawartą i czynną
umowę stanowiącą o obowiązku świadczenia przez tę Agencję
usług w zakresie monitorowania i informowania Państwowej Straży
Pożarnej o powstaniu szkody z zakresu ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych.
7.

W przypadku ubezpieczenia podmiotu, który magazynuje lub
wykorzystuje do produkcji materiały łatwopalne (temperatura
zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza) w ilości przekraczającej 10%
ogólnej wartości wszystkich środków obrotowych wymaga się, aby
pomieszczenia w których znajdują się te materiały były zabezpieczone w sprawny automatyczny system gaśniczy obejmujący zasięgiem całą ich powierzchnię.

8. W odniesieniu do pomieszczeń, w których dochodzi do stężenia
substancji palnych mogących spowodować wybuch lub pożar (np.
lakiernie i malarnie) uważa się je za zabezpieczone w sposób nale-

żyty o ile zainstalowano w nich automatyczny system wentylacji
pożarowej.
9. W odniesieniu do podmiotów i mienia, które spełniać winny
wymogi OWU określone w ust. 3 - 8 nie znajduje zastosowania
zniżka określona w § 44 ust 1 pkt 13.
10. W odniesieniu do mienia składowanego lub przechowywanego
w pomieszczeniach składowych/magazynowych oraz w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu wymaga się,
aby było ono składowane na wysokości nie niższej niż 10 cm nad
powierzchnią podłogi.
11. Lokal, w którym znajduje się mienie ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
uważa się za należycie zabezpieczony, jeśli spełnione są łącznie,
co najmniej następujące warunki:
1) znajduje się w budynku o trwałej konstrukcji, którego dachy,
ściany, stropy oraz podłogi wykonane są z materiałów i według
technologii właściwej dla obiektów handlowych, biurowych,
usługowych lub produkcyjnych - stosownie do charakteru
prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową
i rodzaju ubezpieczonego mienia;
2) zabezpieczenie drzwi zewnętrznych oraz sposób osadzenia
ościeżnic i drzwi, instalacji, okuć i zamków stanowi przeszkodę,
której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi;
3) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu:
a) są w należytym stanie technicznym,
b) są zamknięte na co najmniej jeden z poniżej wymienionych
sposobów:
I. co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub jedną
kłódkę wielozastawkową
II. dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek certyfikowany przez upoważnioną jednostkę w przypadku
obiektów handlowych i magazynowych
III. lub kłódkę przy jednoczesnym zainstalowaniu alarmu
i sprawowaniu dozoru lokalu; Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu nie jest należna w tym przypadku zniżka
przewidziana w § 44 ust. 1 pkt 13;
4) w przypadku lokali znajdujących się w budynkach biurowych
lub handlowych dozorowanych, na podstawie pisemnej umowy
z właścicielem budynku, przez pracowników agencji ochrony
mienia jako wystarczające zabezpieczenie drzwi prowadzących
do objętego ochroną lokalu uważa się zabezpieczenie elektronicznym zamkiem szyfrowym lub zamkiem otwieranym kartą
magnetyczną;
5) w przypadku drzwi dwuskrzydłowych - jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i dołu od wewnętrznej strony lokalu; a drugie ze skrzydeł zamknięte jest na zamki
zgodnie z postanowieniami pkt 3;
6) wszystkie okna, oszklone drzwi i inne otwory szklane w lokalu:
a) są w należytym stanie technicznym oraz właściwie osadzone i zamknięte tak, że ich wyłamanie lub wyważenie nie
jest możliwe bez użycia siły lub narzędzi,
b) otwory szklane piwnic, parterów itp. oraz lokali, do których
jest dostęp z balkonów, tarasów, dachów itp., są na całej
powierzchni zabezpieczone szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat, rolet,
żaluzji lub okiennic, które spełniają łącznie następujące
warunki:
I. są takiej konstrukcji i tak założone, że nie jest możliwe przedostanie się do wnętrza bez uprzedniego ich
uszkodzenia za pomocą siły lub narzędzi,
II. posiadają świadectwo kwalifikacji jakości wydane przez
upoważnioną jednostkę (w odniesieniu do tych osłon
mechanicznych, którym to świadectwo jest wydawane),
III. będąc w postaci ruchomej - zamykane są co najmniej
na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, gdy zamknięcie znajduje się na zewnątrz
otworów szklanych;
7) w przypadku oszklonych pomieszczeń w lokalu prowadzącym
działalność handlową i braku zabezpieczenia szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3
oraz zabezpieczenia ich kratami albo przejrzystymi żaluzjami
lub okiennicami - w porze nocnej istnieje obowiązek oświetlenia lokalu;
8) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki - zasuwy,
które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity
w szybie.
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12. Postanowienia ust. 11 w części dotyczącej dodatkowego zabezpieczenia okien, oszklonych drzwi i innych zewnętrznych otworów nie
mają zastosowania, jeśli w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie:
1) ustanowiono dozór lokalu albo
2) zamontowano czynne i należycie konserwowane, co najmniej
jedno z niżej wymienionych, urządzeń alarmowych:
a) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu
ubezpieczenia,
b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu
odległym (wartownia, dyspozytornia itp.),
c) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem
do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji
załóg patrolowo - interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie do 10 minut;
przy czym za zabezpieczenia określone w pkt. 1 - 2 nie przysługuje
zniżka przewidziana w § 44 ust. 1 pkt 13.
13. Klucze do ubezpieczonego lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie oraz do urządzeń i pomieszczeń zabezpieczających
wartości pieniężne winny być przechowywane w sposób chroniący
je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.
14. Jeżeli objęty ubezpieczeniem lokal połączony jest z nieubezpieczonym w UNIQA TU S.A. lokalem drzwiami, oknem lub innym otworem, to otwory te powinny być zabezpieczone w sposób określony
w ust. 11 pkt. 2 - 7 lub zamurowane, co najmniej na grubość jednej
cegły.
15. W przypadku ubezpieczenia zakładów złotniczych, jubilerskich,
lombardów, kantorów - lokal, w którym znajduje się ubezpieczone
mienie, uważa się za należycie zabezpieczony, jeśli spełnione
są łącznie, co najmniej warunki przywołane w ust. 11 - 14 z dodatkowymi obostrzeniami:
1) wszystkie drzwi do lokalu są antywłamaniowe klasy 3 lub 4
i posiadają świadectwo kwalifikacji jakości lub inny dokument
wydany przez upoważnioną jednostkę i każde z nich wyposażone
są przynajmniej w dwa zamki stanowiące ich wyposażenie;
2) wszystkie otwory szklane lokalu są na całej powierzchni zabezpieczone szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie co najmniej klasy P4 lub przeciwwłamaniową osłoną
mechaniczną klasy 3 lub 4 w postaci, rolet, żaluzji lub okiennic
i posiadają świadectwo kwalifikacji jakości wydane przez upoważnioną jednostkę;
3) po zamknięciu lokalu środki obrotowe muszą być przechowywane w sejfach, kasach pancernych lub innych urządzeniach
przystosowanych do przechowywania gotówki spełniających
wymagania ust. 11;
4) w lokalu zainstalowano:
a) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem
do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji
załóg patrolowo - interwencyjnych pozwalające na przerwanie kradzieży w czasie do 5 minut oraz
b) elektroniczny system antynapadowy.
16. Zapisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zabezpieczenia mienia znajdującego się w budynku/kiosku/budki oraz
do objętego ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego.
17. Elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu uważa się za zamontowane i zabezpieczone właściwie jeśli zamontowane są w sposób uniemożliwiający ich wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły
lub narzędzi.
18. W przypadku ubezpieczenia od kradzieży elementów zewnętrznych budynku/budowli/lokalu wymaga się aby spełnione były
następujące warunki zabezpieczenia mienia:
1) teren, na którym znajdują się podlegające ochronie budynki
i budowle jest ogrodzony, oświetlony po zmroku i pod stałym
dozorem poza godzinami pracy Ubezpieczonego i jego pracowników lub
2) urządzenia i elementy objęte ochroną zamocowano na dachu
budynku lub budowli lub na wysokości nie mniejszej niż 2,5m
od poziomu terenu z zastrzeżeniem, że zapis ten nie znajduje
zastosowania w odniesieniu do automatyki bram i siłowników.
19. Sprzęt elektroniczny uważa się za należycie zabezpieczony, jeśli
dodatkowo posiada zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciem oraz przetężeniem. Wszystkie połączenia
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elektryczne, jak zasilanie i łącza komunikacyjne (sieci) systemów
komputerowych, powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez osoby przebywające w pomieszczeniach
oraz winny być niezależne od innych urządzeń elektrycznych.
20. Urządzenia klimatyzacyjne i alarmowe uważa się za należycie
zabezpieczone, jeśli dodatkowo spełniają warunki:
1) są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury
i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu
optycznego i akustycznego;
2) są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
3) są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego
wyłączania odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu
elektronicznego.
21. Wartości pieniężne uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli
są przechowywane w lokalu/budynku spełniającym co najmniej
warunki określone w ust. 2, 11-14 oraz w dodatkowo zamkniętym urządzeniu lub pomieszczeniu do przechowywania wartości
pieniężnych odpowiadającemu wymaganiom określonym w rozporządzeniu 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 z późniejszymi
zmianami lub aktem prawnym je zastępującym) w brzmieniu
obowiązującym w dniu powstania szkody przy czym urządzenia
i pomieszczenia o wadze do 1 000 kg zabezpieczające wartości pieniężne powinny być trwale przymocowane do podłoża lub ściany
lokalu, w którym się znajdują.
22. Dla wartości pieniężnych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia powyżej 20 000 zł wymagane jest przechowywanie ich
w schowkach ogniotrwałych.
23. Mienie prywatne pracowników znajdujące się w miejscu wykonywanej na polecenie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego pracy oraz
mienie poza miejscem ubezpieczenia uważa się za zabezpieczone
właściwie jeśli spełnione są wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w OWU.
24. Pojazdy mechaniczne stanowiące środki obrotowe lub mienie osób
trzecich powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby ich zabór
nie był możliwy bez uprzedniego włamania. W przypadku posiadania przez pojazd instalacji alarmowych lub innych urządzeń zabezpieczających powinny być one sprawne i uruchomione. Drzwi
pojazdu powinny być zamknięte na zamki fabryczne. Kluczyki
do pojazdu nie mogą znajdować się w jego wnętrzu ani stacyjce
i powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób
postronnych.
25. Systemy alarmowe muszą posiadać świadectwa badań jakościowych, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty wydane przez upoważnione jednostki i potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.
26. Mienie na placu składowym uważa się za zabezpieczone w sposób
właściwy:
1) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku
i dewastacji jeśli spełnione są łącznie warunki określone
w ppkt a - b lub warunki zawarte w ppkt a oraz c:
a) plac składowy, na którym znajduje się objęte ochroną mienie jest trwale ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub
płotem o wysokości co najmniej 1,8 metra w sposób uniemożliwiający wejście lub wjazd osobom niepożądanym;
b) plac składowy jest oświetlony w porze nocnej, dozorowany
oraz posiada zaporę, łańcuch lub inne urządzenie blokujące wyjazd lub wjazd na plac. Urządzenie blokujące winno
być tak skonstruowane, aby jego otwarcie możliwe było
wyłącznie przez osobę dokonującą dozoru placu;
c) plac składowy jest oświetlony w porze nocnej oraz monitorowany i posiada łączność radiową lub telefoniczną
z policją lub agencją ochrony mienia sprawującą monitoring objętej ochroną lokalizacji. Plac posiada zaporę,
łańcuch lub inne urządzenie blokujące wyjazd lub wjazd
na plac;

2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
jeśli mienie zabezpieczono zgodnie z jego właściwościami
naturalnymi, parametrami technicznymi wymaganymi dla
danego rodzaju mienia oraz wytycznymi producenta dotyczącymi sposobu przechowywania tego mienia, a w przypadku
objęcia zakresem ochrony wandalizmu dodatkowo spełnione
winny być wymogi określone w pkt 1.
§ 52
1. UNIQA TU S.A. przysługuje w każdym czasie prawo przeprowadzenia lustracji ryzyka dla celów ubezpieczeniowych, przy czym
przeprowadzenie lustracji przez przedstawiciela UNIQA TU S.A.
nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązków zabezpieczenia mienia
zgodnego z postanowieniami OWU.
2. UNIQA TU S.A. może, na podstawie oceny ryzyka, określić indywidualne warunki w zakresie wymaganych środków bezpieczeństwa.
§ 53
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z postanowień wymienionych w §§ 51-52 UNIQA TU S.A. może odmówić
wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie
tych postanowień miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.
Rozdział XIII - Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
§ 54
Przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający ma
obowiązek poinformowania Ubezpieczonego o warunkach ubezpieczenia w OWU oraz prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, a także
dostarczyć Ubezpieczonemu OWU.
§ 55
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) udzielenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej informacji o posiadaniu
ochrony ubezpieczeniowej mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka u innych ubezpieczycieli;
2) w przypadku prowadzenia działalności i/lub usytuowania mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia w kilku lokalizacjach Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do:
a) podania w momencie zawierania umowy ubezpieczenia
pełnego wykazu lokalizacji oraz
b) sporządzenia szczegółowego wykazu mienia w poszczególnych lokalizacjach z podaniem sum ubezpieczenia dla
każdego z rodzajów mienia objętego ochroną w poszczególnych lokalizacjach albo
c) prowadzenia centralnej księgowości dla całego objętego ochroną mienia lub prowadzenia ewidencji mienia
w poszczególnych lokalizacjach
przy czym obowiązki określone w ppkt b - c nie dotyczą umów
zawartych w wariancie SZYBKI gdzie przyjmuje się, że suma
ubezpieczenia określona przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju stanowi łączną sumę dla tego mienia we
wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach;
3) informowania na piśmie o zmianie przedmiotu wykonywanej
działalności w rozumieniu PKD a także działalności prowadzonej w budynku/lokalu stanowiącym własność Ubezpieczonego
i podlegającym wynajmowi/dzierżawie lub będącym przedmiotem innej umowy nie przenoszącej prawa własności i oddającej budynek/lokal w użytkowanie/posiadanie osobie trzeciej;
4) podania UNIQA TU S.A. wykazu nieruchomości, z których
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenoszącego
prawa własności;
5) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a w szczególności przepisów:
a) dotyczących prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o ochronie przeciwpożarowej i odgromowej,
d) prawa budowlanego,
e) o normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi,

f)

określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne z późniejszymi zmianami;
6) posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji związanych z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia,
jeżeli przepisy prawa nakładają na Ubezpieczonego obowiązek
ich posiadania;
7) stosowania zastrzeżonych w OWU i w umowie ubezpieczenia
wymogów dotyczących zabezpieczenia mienia;
8) przestrzegania przepisów branżowych, zaleceń producenta
w zakresie montażu, warunków eksploatacji oraz sposobu użytkowania sprzętu objętego ochroną ubezpieczeniową;
9) przestrzegania przepisów w sprawie określenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych;
10) dokonywania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów ubezpieczonego mienia;
11) wykonywania zapasowych kopii bezpieczeństwa danych
co najmniej raz na miesiąc oraz przechowywania ich oraz oprogramowania w miejscu zabezpieczonym zgodnie z OWU poza
lokalizacją, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie;
12) na pisemne żądanie UNIQA TU S.A. zapewnienia jego przedstawicielom dostępu do ubezpieczonego mienia w celu lustracji
ryzyka ubezpieczeniowego;
13) prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa;
14) przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych
w miejscu zabezpieczonym zgodnie z OWU w celu uniknięcia
ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;
15) utrzymania w należytym stanie i sprawności urządzeń zabezpieczających, poddawaniu ich kontroli i konserwacji co najmniej raz w roku o ile zalecenia producenta nie stanowią inaczej;
16) dbania o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających lub odprowadzających wodę albo ścieki (wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); wszelkie inwestycje
i przeróbki niezbędne w ocenie rzeczoznawców lub w świetle
obowiązujących przepisów do właściwej konserwacji i prawidłowego działania przewodów i urządzeń muszą być wykonywane niezwłocznie;
17) dbania o należyty stan techniczny budynków, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji przez zalegający
na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania
dachu i elementów elewacji budynku; obowiązek ten obejmuje
także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się
na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio
przy budynku;
18) pozostawienia zamkniętego głównego zaworu doprowadzającego media (m.in. wodę, gaz) na czas nieużytkowania, jeżeli
budynki lub lokale, w których znajduje się ubezpieczone mienie
pozostają w okresie ubezpieczenia faktycznie nieużytkowane
lub nieczynne przez okres dłuższy niż 10 dni;
19) niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela o:
a) wszczęciu postępowania likwidacyjnego obejmującego
mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia,
b) wszczęciu postępowania upadłościowego w odniesieniu
do mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia,
c) powzięcia informacji o czynnościach egzekucyjnych w stosunku do mienia podlegającego ochronie ubezpieczeniowej;
21) dokonania wymiany zamków niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zagubieniu kluczy do budynków/lokali, pojazdów
mechanicznych stanowiących środki obrotowe lub mienie osób
trzecich, urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne;
22) niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie
zabezpieczeń mienia deklarowanych we wniosku o ubezpieczenie.
2. Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w ust.
1 może skutkować w ubezpieczeniu mienia, odmową wypłaty
części lub całości odszkodowania, w takim zakresie w jakim miało
to wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiar
albo wysokość odszkodowania.
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Rozdział XIV 				
				

Obowiązki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkody / wypadku ubezpieczeniowego

§ 56
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezwłocznego powiadomienia UNIQA TU S.A. o zajściu
wypadku ubezpieczeniowego przy czym zgłoszenie to winno
nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o powstaniu
szkody,
3) niezwłocznego powiadomienia UNIQA TU S.A. o wszczęciu
postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego
przedmiotu ubezpieczenia;
4) niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia zaistnienia szkody w wyniku przestępstwa lub wykroczenia
albo zaistnienia szkody z ofiarami w ludziach;
5) podjęcia współpracy z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji
szkody i udzielenia wszelkiej pomocy w tym podania informacji
służących wyjaśnieniu okoliczności związanych z powstaniem
szkody i ustaleniem jej rozmiarów;
6) zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, między
innymi poprzez złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia;
7) niezwłocznego powiadomienia UNIQA TU S.A. w przypadku
pozwania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na drogę
sądową, w związku z zaistniałą szkodą, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
8) przedłożenia UNIQA TU S.A. orzeczenia sądowego w terminie
umożliwiającym skuteczne wniesienie środka odwoławczego,
celem uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskarżenia
orzeczenia;
9) niedokonywania zmian stanu faktycznego na miejscu szkody
do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela UNIQA
TU S.A., chyba że zmiana jest konieczna w celu zapobieżenia powstawaniu dalszych szkód lub zabezpieczenia mienia;
UNIQA TU S.A. nie może powoływać się na to postanowienie,
jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu
szkody;
10) złożenia w uzgodnionym z UNIQA TU S.A. terminie, sporządzonego na własny koszt rachunku poniesionych strat oraz dokumentów uzasadniających roszczenie;
11) umożliwienia UNIQA TU S.A. dokonanie niezbędnych czynności w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności
i wysokości roszczenia, udostępnienia ksiąg rachunkowych, faktur oraz innych ewidencji prowadzonej działalności oraz udzielenia wszelkiej pomocy i wyjaśnień w celu ustalenia sprawcy
szkody.
2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1
pkt 1 UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu, chyba że zapłata odszkodowania z tytułu
szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności.
3. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w ust. 1 może skutkować odmową
wypłaty części lub całości odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na
odpowiedzialność UNIQA TU S.A., ustalenie okoliczności powstania szkody lub na jej rozmiar albo wysokość odszkodowania.
4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
zawiadomienie o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie
określonym w ust. 1 pkt 2, może zgłosić również Ubezpieczony
albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.
§ 57
UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub
w części, jeżeli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie
się przysługujących mu praw w stosunku do osób odpowiedzialnych
za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie
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ujawnione po wypłacie odszkodowania UNIQA TU S.A. może żądać
zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
Rozdział XV 				

Ustalenie wysokości i zakresu szkody w ubezpieczeniu
mienia i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

§ 58
1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości
szkody jednak nie większej niż suma ubezpieczenia i/lub kwota
ustalonego limitu stanowiących górną granicę odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.
2. Wysokość szkody ustala się na podstawie stwierdzonego faktycznego rozmiaru szkody oraz kosztów koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego istniejącego przed wystąpieniem szkody,
bez równoczesnego unowocześnienia i przebudowy przedmiotu
szkody.
3. Ustalenie wysokości szkody UNIQA TU S.A. przeprowadza przy
współudziale Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub jego przedstawicieli.
4. UNIQA TU S.A. może dokonać ustalenia wysokości szkody samodzielnie na podstawie własnych cenników i kalkulacji w przypadku:
1) braku współdziałania podmiotów, o którym mowa w ust. 3 oraz
2) za pisemną zgodą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
5. Wysokość ustalonego odszkodowania pomniejsza się o udział własny Ubezpieczonego określony w OWU albo umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU.
6. W przypadku mienia podlegającego naprawie wysokość szkody
ustala się odpowiednio do zakresu rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według przeciętnych
cen zakładów usługowych lub cenników stosowanych na obszarze
na jakim wystąpiła szkoda albo na podstawie rachunku naprawy
jeżeli rachunek ten zawiera szczegółową specyfikację wykonanych
prac. Rachunek kosztów podlega weryfikacji przez UNIQA TU S.A,
co do wysokości kosztów, zakresu robót i użytych materiałów.
7.

Ustalone i wypłacone odszkodowanie nie może przewyższać faktycznie poniesionej szkody o ile OWU albo umowa ubezpieczenia
zawarta na podstawie OWU nie stanowi inaczej.

§ 59
1. Wysokość szkody i należne odszkodowanie oblicza się zgodnie
z przyjętym w umowie ubezpieczenia rodzajem wartości dla danej
grupy mienia, do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia/łącznej sumy ubezpieczenia przedsiębiorstwa lub ustalonego
w niniejszych OWU limitu odpowiedzialności, z zastrzeżeniem,
że w doniesieniu do:
1) budynków, budowli oraz lokali a) objętych ubezpieczenie w wartości nowej lub księgowej brutto podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty odbudowy lub remontu uszkodzonego obiektu z zachowaniem dotychczasowej konstrukcji,
wymiarów, rodzaju zastosowanych materiałów i wyposażenia potwierdzone kosztorysem, przedłożonym przez
Ubezpieczonego i wykonanym zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen dla robót budowlanych stosowanymi
w budownictwie,
b) objętych ubezpieczeniem w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem zużycia technicznego mienia
Zasady określone w pkt. a - b znajdują zastosowanie do kiosków
i budek objętych ubezpieczeniem na zasadach określonych
w § 7 ust. 7;
2) elementów zewnętrznych budynku/budowli/lokalu a) objętych ubezpieczenie w wartości nowej lub księgowej brutto podstawę ustalenia wysokości odszkodowania
stanowią koszty nabycia mienia tego samego rodzaju, typu
i wydajności lub koszt naprawy,
b) objętych ubezpieczeniem w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem stopnia zużycia
technicznego mienia;

3) licencjonowanego oprogramowania - podstawę ustalenia
wysokości odszkodowania stanowią niezbędne koszty poniesione w związku z wymianą lub odtworzeniem oprogramowania systemowego lub użytkowego;
4) lokali ubezpieczonych w wartości rynkowej - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi aktualna średnia wartość rynkowa uszkodzonych elementów albo obiektu ustalona
na dzień wystąpienia szkody;
5) maszyn, urządzeń, wyposażenia a) objętych ubezpieczenie w wartości nowej lub księgowej brutto podstawę ustalenia wysokości odszkodowania
stanowią koszty nabycia mienia tego samego rodzaju, typu
i wydajności lub koszt naprawy, z uwzględnieniem kosztów
montażu, demontażu i transportu,
b) objętych ubezpieczeniem w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem stopnia zużycia
technicznego mienia;
Zasady określone w pkt. a - b znajdują zastosowanie do maszyn,
urządzeń i wyposażenia znajdujących się w kioskach i budkach
objętych ubezpieczeniem na zasadach określonych w § 5 ust. 5
oraz § 7 ust. 9;
6) maszyn objętych ochroną na mocy klauzuli ubezpieczenia
maszyn od szkód elektrycznych podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią:
a) koszty naprawy udokumentowane rachunkiem lub fakturą
wykonawcy naprawy powiększone o koszty transportu,
demontażu i montażu,
b) kalkulacja Ubezpieczonego, jeżeli naprawa została wykonana we własnym zakresie;
7) mienia na placu - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią zasady określone w pkt. 5, 9 i 16 zależnie od tego
jaka grupa mienia stanowi przedmiot szkody;
8) mienia niskocennego a) objętego ubezpieczeniem w wartości nowej podstawę
ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty nabycia mienia tego samego rodzaju, typu i wydajności lub
koszt naprawy,
b) objętego ubezpieczenie w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem zużycia technicznego mienia;
9) mienia osób trzecich - przyjętego:
a) w celu wykonania usługi - podstawę ustalenia wysokości
odszkodowania stanowi wartość rzeczywista zwiększona
o udowodnione nakłady Ubezpieczonego albo koszty
naprawy uszkodzonego mienia,
b) do sprzedaży - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rzeczywista oznaczona w dowodzie
przyjęcia bez uwzględnienia prowizji i marży;
10) mienia poza miejscem ubezpieczenia i mienia na placu ustalenie wysokości odszkodowania następuje według zasad
określonych w pkt. 5, 9 i 16 zależnie od tego jakiego rodzaju
mienie stanowi przedmiot szkody;
11) mienia prywatnego pracowników - podstawę ustalenia
wysokości odszkodowania stanowi aktualna wartość rzeczywista przedmiotu szkody albo koszty naprawy ustalone zgodnie
ze średnimi lokalnymi cenami detalicznymi przy czym odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem limitu określonego
w § 45 ust. 12;
12) nakładów inwestycyjnych a) objętych ubezpieczenie w wartości nowej podstawę
ustalenia wysokości odszkodowania stanowią uzasadnione
koszty niezbędne do przywrócenia udokumentowanego
stanu faktycznego istniejącego przed szkodą,
b) objętych ubezpieczeniem w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem zużycia technicznego mienia;
13) przedmiotów wartościowych - podstawę ustalenia wysokości
odszkodowania stanowią koszty naprawy lub koszty nabycia
rzeczy tego samego rodzaju z uwzględnieniem i zastrzeżeniem,
że nie mogą one być wyższe niż wartości wskazane w wycenach uprawnionych rzeczoznawców wykonanych przed dniem
zawarcia umowy ubezpieczenia i/lub fakturach potwierdzających fakt nabycia oraz wartość mienia nabytego przed datą,
w której wystąpiła szkoda w punkcie handlowym trudniącym
się sprzedażą tego rodzaju mienia;
14) sprzętu elektronicznego a) objętego ubezpieczenie w wartości nowej lub księgowej brutto podstawę ustalenia wysokości odszkodowania

stanowią koszty nabycia mienia tego samego rodzaju, typu
i wydajności lub koszt naprawy, z uwzględnieniem kosztów
montażu, demontażu i transportu,
b) objętego ubezpieczeniem w wartości rzeczywistej podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty
wymienione w ppkt a z uwzględnieniem stopnia zużycia
technicznego mienia;
15) szyb i innych przedmiotów szklanych - podstawę ustalenia
wysokości odszkodowania stanowią koszty naprawy lub nabycia rzeczy tego samego rodzaju, gatunku i jakości, z uwzględnieniem niezbędnych kosztów:
a) demontażu i montażu, transportu oraz wykonania znaków
reklamowych i informacyjnych,
b) ustawienia i rozbiórki rusztowań koniecznych do naprawy
uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów, jeśli wymagały tego okoliczności
o ile koszty te zostały objęte ochroną;
16) środków obrotowych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią udokumentowane koszty ich wytworzenia,
przetworzenia lub nabycia, przy czym koszty te nie mogą przewyższyć aktualnej na dzień wystąpienia szkody średniej wartości rynkowej środków obrotowych tego samego rodzaju.
Zasada ta znajduje zastosowanie do środków obrotowych znajdujących się w kioskach i budkach objętych ubezpieczeniem
na zasadach określonych w § 5 ust. 5 oraz § 7 ust. 9;
17) wartości pieniężnych podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi:
a) dla gotówki - nominalna wartość, a w przypadku waluty
obcej jej nominalna wartość przeliczona na walutę polską
według kursu średniego walut obcych ustalonego przez
NBP, obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania,
b) dla czeków - według wartości nieuprawnionych transakcji
zrealizowanych przy ich użyciu;
c) dla akcji na okaziciela niedopuszczonych do publicznego
obrotu - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
na dzień sporządzenia bilansu za okres obrachunkowy
poprzedzający powstanie szkody;
d) dla obligacji na okaziciela niedopuszczonych do publicznego obrotu - wartość nominalna, z uwzględnieniem należnego oprocentowania obliczonego na dzień powstania
szkody;
e) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i innych metali z grupy platynowców i wyrobów z nich
- cena ich nabycia lub koszt wytworzenia;
18) wymiennych nośników danych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią udokumentowane koszty nabycia mienia tego samego rodzaju, gatunku i jakości albo koszty
naprawy;
19) zbiorów danych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią udokumentowane uzasadnione koszty poniesione
na odtworzenie utraconych zbiorów danych;
20) zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń budynku/
lokalu - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią udokumentowane koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń
z zachowaniem ich rodzaju i standardu na poziomie zabezpieczeń uprzednio zniszczonych/uszkodzonych.
2. W odniesieniu do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia utraty czynszu za podstawę ustalenia miesięcznej
kwoty należnej Ubezpieczonemu przyjmuje się średnią arytmetyczną udokumentowanych wpływów z czynszów odnotowanych
na rachunku bankowym Ubezpieczonego za okres ostatnich 6 miesięcy przed wystąpieniem szkody powodującej niemożność użytkowania budynku/lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 60
1. Wysokość szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą
być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub naprawy.
2. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się:
1) kosztów:
a) konserwacji przedmiotu szkody,
b) związanych z modernizacją lub ulepszeniem przedmiotu
szkody,
c) wykonanych napraw prowizorycznych jeżeli łączne koszty
naprawy prowizorycznej i końcowej przewyższają koszty
pojedynczej naprawy końcowej,
d) wynikających z braku części zamiennych lub materiałów
potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu
przed szkodą,
e) transportu ekspresowego;
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2) wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej
lub zabytkowej przedmiotu szkody przy czym wyłączenie nie
znajduje zastosowania w odniesieniu do przedmiotów wartościowych o ile umowa ubezpieczenia została zawarta w tym
zakresie;
3) marży naliczanej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
4) wartości ubytków naturalnych wynikających z naturalnej właściwości przedmiotu szkody.
3. Wysokość szkody określona zgodnie z §§ 58 - 60 obejmuje koszty
dodatkowe:
1) określone w Tabeli nr 16 i 18 na zasadach i w granicach wskazanych w niej limitów,
2) określone w Tabeli nr 17 na zasadach i w granicach wskazanych w niej limitów, o ile umowa ubezpieczenia zawarta została
w tym zakresie.
4. Odszkodowanie będzie wypłacane wraz z podatkiem VAT, pod
warunkiem że Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT oraz, że suma ubezpieczenia została
zadeklarowana do ubezpieczenia wraz z podatkiem VAT (wartość
brutto).

ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu. Ogólny stopień uszczerbku
na zdrowiu jest sumą procentów (stopni uszczerbku) przewidzianych w tabeli dla poszczególnych uszkodzeń. Ogólny stopień
uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100%.
7.

Jeżeli następstwem nieszczęśliwego wypadku jest wielomiejscowe
uszkodzenie kończyny, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu
określa się jako sumę procentów przewidzianych dla poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Tak ustalony ogólny stopień uszczerbku
na zdrowiu nie może przekroczyć stopnia (procentu) trwałego
uszczerbku na zdrowiu przewidzianego w przypadku utraty całej
kończyny.

8. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego
wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się osobie uprawnionej w wysokości różnicy między świadczeniem z tytułu śmierci
a wypłaconym świadczeniem z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Rozdział XVII - Wypłata odszkodowania/świadczenia
§ 63

5. Przedłożone przez Ubezpieczonego kosztorysy, faktury oraz inne
dokumenty będące podstawą do ustalania wysokości szkody podlegają weryfikacji przez UNIQA TU S.A., co do zakresu robót, cen
materiałów, stawek robocizny, wysokości wskaźników narzutów.
§ 61
1. W ubezpieczeniu OC UNIQA TU S.A. ustala należne odszkodowanie w granicach sumy gwarancyjnej albo kwot limitów ustalonych
w OWU lub w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU,
stanowiących górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
2. Wysokość ustalonego odszkodowania pomniejsza się o udział własny Ubezpieczonego określony w OWU, albo umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU.
3. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., jeżeli czynność ta nastąpiła
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
4. Poszkodowany może żądać należnego odszkodowania bezpośrednio od UNIQA TU S.A.
Rozdział XVI - Ustalenie wysokości świadczenia w ubezpieczeniu
				 NNW
§ 62
1. W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zasadność i wysokość świadczenia ustala się na podstawie dostarczonych
dokumentów oraz wyników badań.
2. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów
oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
3. Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest
przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „Tabelę oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU S.A.” zatwierdzoną uchwałą
zarządu z 15 grudnia 2020 r. i dostępną na stronie internetowej
www.uniqa.pl oraz we wszystkich placówkach UNIQA TU S.A.
4. Wysokość przysługujących świadczeń jest ustalana po stwierdzeniu związku przyczynowego między nieszczęśliwym wypadkiem
a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.
5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których
funkcje przed wypadkiem były upośledzone wskutek choroby lub
nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent) trwałego uszczerbku
na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu,
narządu lub układu po wypadku a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym
wypadkiem.
6. Jeżeli następstwem nieszczęśliwego wypadku jest uszkodzenie więcej niż jednej kończyny, narządu lub układu, UNIQA TU S.A. ustala
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1. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie lub
świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku ubezpieczeniowym.
3. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się
niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie
wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy
ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia
jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część
odszkodowania lub świadczenia.
4. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem
oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania
lub świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
5. Odszkodowanie wypłaca się w złotych polskich z zastosowaniem
w razie potrzeby przeliczenia wg kursu średniego walut obcych
NBP z dnia ustalenia wysokości odszkodowania.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.
§ 64
1. Jeżeli Ubezpieczony odzyskał mienie przed wypłatą odszkodowania
w stanie niezmienionym UNIQA TU S.A. wolne jest od obowiązku
wypłaty odszkodowania.
2. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania - Ubezpieczony, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UNIQA TU S.A.
wypłacone odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo
na żądanie UNIQA TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz
własność tego mienia.

3. W razie odzyskania przez Ubezpieczonego przedmiotów w stanie zmienionym tj. uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi
podlega kwota odszkodowania odpowiadająca różnicy pomiędzy
wartością ustaloną przy obliczaniu wysokości szkody a wartością
przedmiotów po ich odzyskaniu.
§ 65
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego, jeżeli nie
są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia,
a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub
w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub
wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
§ 66
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego
uszczerbku na zdrowiu określonego na zasadach opisanych w § 62
ust 3 OWU.
3. Świadczenie z tytułu śmierci spowodowanej następstwem nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia.
Uprawniony do świadczenia ubezpieczeniowego
§ 67
1. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane Ubezpieczonemu,
a w przypadku śmierci Ubezpieczonego Uprawnionemu.
2. Ubezpieczony lub Ubezpieczający działający łącznie z Ubezpieczonym może wskazać imiennie osobę lub osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
3. Ubezpieczony lub Ubezpieczający działający łącznie z Ubezpieczonym może wskazać kilka osób Uprawnionych do otrzymania
świadczenia. Suma udziałów wszystkich osób Uprawnionych nie
może przekraczać 100% świadczenia ubezpieczeniowego. Jeżeli
nie zostanie określony udział Uprawnionych w kwocie świadczenia lub udziały Uprawnionych nie sumują się do 100%, uważa się,
że udziały tych osób są równe.
4. Jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracił
prawo do świadczenia, jego prawo przejmują pozostali Uprawnieni.
5. W okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony może
zmienić Uprawnionego. Zmiana następuje poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia potwierdzonego podpisem Ubezpieczonego, dostarczonego osobiście lub przesłanego listem poleconym
do UNIQA TU S.A.
6. Zmiana Uprawnionego obowiązuje od momentu doręczenia zawiadomienia o zmianie do UNIQA TU S.A.
7.

Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uprawnionego albo, gdy Uprawniony w chwili śmierci Ubezpieczonego nie żył lub nie istniał,
to świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego
według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi;
2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka;
3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak jest
współmałżonka i dzieci (dzieci biologiczne i przysposobione);

4) w równych częściach innym ustawowym spadkobiercom zmarłego Ubezpieczonego, jeśli brak jest współmałżonka, dzieci
i rodziców Ubezpieczonego.
8. Świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego.
Rozdział XVIII - Skargi i zażalenia
§ 68
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo zgłaszania do Centrali UNIQA
TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu
i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę lub
zażalenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
30 dni od daty ich wpływu do UNIQA TU S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego.
Rozdział XIX - Przedawnienie roszczeń
§ 69
1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat
trzech.
2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do UNIQA TU S.A.
przerywa się przez zgłoszenie UNIQA TU S.A. tego roszczenia
lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie
UNIQA TU S.A. o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia.
Rozdział XX - Roszczenia regresowe
§ 70
1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości
lub w części, jeżeli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie się praw albo ograniczy prawa przysługujące mu w stosunku do
osób odpowiedzialnych za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania,
UNIQA TU S.A. może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego
Rozdział XXI - Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu Twój BIZNES
				 Plus
§ 71
1. Zgodnie z wyborem Ubezpieczającego i na zasadach określonych
w niniejszym Rozdziale zakres ubezpieczenia Twój BIZNES Plus
może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe.
2. Klauzule dodatkowe stanowią postanowienia szczególne w odniesieniu do postanowień poszczególnych ubezpieczeń, których rozszerzenie stanowią, a ich zapisy mają pierwszeństwo przed odpowiednimi zapisami OWU. W szczególności należy mieć na uwadze
iż:
1) wyłączenia odpowiedzialności określone w §§ 27 - 33 stosuje się
odpowiednio do klauzul dodatkowych określonych w §§ 72 - 98;
2) ograniczenia odpowiedzialności określone w §§ 19 - 22 oraz 24
stosuje się odpowiednio do klauzul dodatkowych określonych
w §§ 72 - 88;
3) ograniczenia odpowiedzialności określone w § 23 stosuje się
odpowiednio do klauzul dodatkowych określonych w §§ 89 - 102.
3. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach klauzul dodatkowych stosuje się odpowiednie postanowienia OWU.
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4. Zakres umowy ubezpieczenia mienia, na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą składki dodatkowej zależnie od rodzaju zawartego
ubezpieczenia oraz zasad na jakich zawarto umowę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać rozszerzony
poprzez włączenie następujących klauzul dodatkowych ubezpieczenia z zachowaniem postanowień Tabeli nr 19:
Tabela nr 19
Ubezpieczenie od ognia
i innych zdarzeń losowych
Klauzula

Wariant
PEŁNY

WYNAJEM

SZYBKI

Klauzula nr 1 - automatycznego pokrycia

tak

nie

nie

Klauzula nr 2 - nowych
miejsc ubezpieczenia

tak

nie

nie

Klauzula nr 3 - aktów
terrorystycznych

tak

nie

nie

Klauzula nr 4 od wszystkich ryzyk

tak

nie

tak

Klauzula nr 5 - podtopienia

tak

tak

tak

Klauzula nr 6 - środków obrotowych od
rozmrożenia/rozchłodzenia

tak

nie

tak

Klauzula nr 7 - elementów zewnętrznych
budynku/budowli/
lokalu w zakresie szkód
będących następstwem
gradu, huraganu,
przepięcia, upadku
przedmiotów
na ubezpieczone
mienie i wandalizmu

tak

tak

tak

Klauzula nr 8 - mienia
na placu w zakresie
szkód będących
następstwem gradu,
huraganu, uderzenia
pojazdu lądowego,
upadku przedmiotów
na ubezpieczone mienie oraz zalania

tak

nie

tak

Klauzula nr 9 - maszyn
elektrycznych od szkód
elektrycznych

tak

nie

nie

Klauzula nr 10 - mienia
w transporcie

tak

nie

nie

Klauzula nr 11 - drobnych prac remontowych

tak

nie

nie

Klauzula nr 12 - od
upadłości likwidacyjnej

tak

nie

nie

Klauzula nr 13 - utraty
czynszu

nie

tak

nie

UbezpieUbezpieczeczenie od
nie sprzętu
kradzieży
elektroniczz włanego od
maniem,
wszystkich
rabunku
ryzyk
i dewastacji

tak
tak

nie

nie

2. Przedmiot ubezpieczenia w ramach klauzuli automatycznego
pokrycia stanowi:
1) wyłącznie nowo nabyte, a w przypadku budynków również
wybudowane, następujące mienie:
a) budynki/lokale/budowle;
b) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
c) sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny znajdujący się
w miejscu ubezpieczenia lub
2) wzrost wartości posiadanego mienia określonego w pkt. 1
związany z jego przeszacowaniem, ulepszeniem, modernizacją,
remontem, o ile nabycie lub wzrost wartości nastąpiło w okresie
ubezpieczenia.

4. Dodatkowy limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu włączenia do ochrony niniejszej klauzuli stanowi wartość odpowiadająca maksymalnie 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej
przez Ubezpieczającego dla danego rodzaju mienia określonego
w ust. 1, ale:
1) nie więcej niż 1 000 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia
podlegających ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) nie więcej niż 200 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia
podlegających ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
3) nie więcej niż 200 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia
podlegających ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Klauzula nr 2 - Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie PEŁNY;
2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
może zostać rozszerzone o klauzulę nowych miejsc ubezpieczenia.
tak

Klauzula nr 17 skutków uszkodzenia
sprzętu elektronicznego o szczególnym
znaczeniu
tak - klauzula dostępna
nie - klauzula niedostępna

5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie rozszerzonym zakres tego ubezpieczenia może zostać rozszerzony,
na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki, poprzez włączenie klauzul dodatkowych nr 18 - 31 określonych jako zakres dodatkowy w Tabeli nr 11.
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1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie PEŁNY;
2) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
może zostać rozszerzone o klauzulę automatycznego pokrycia

§ 73

nie

nie

§ 72

5. Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów
ubezpieczenia zawieranych w systemie sum stałych z podmiotami
prowadzącymi ewidencję posiadanych środków trwałych.

Klauzula nr 14 przenośnego sprzętu
elektronicznego

Klauzula nr 16 - użytkowanego przez Ubezpieczonego sprzętu
elektronicznego
stanowiącego własność
osoby trzeciej

Klauzula nr 1 - Klauzula automatycznego pokrycia

3. Ustala się, że inwestycje poczynione przez Ubezpieczonego
po zawarciu umowy ubezpieczenia będą automatycznie pokryte
niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych
lub udokumentowanego nabycia.
nie

Klauzula nr 15 sprzętu elektronicznego zamontowanego
na stałe w pojazdach
samochodowych

Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia

2. Na mocy niniejszej klauzuli lokal/budynek i mienie znajdujące się
w nowej lokalizacji, położonej na terytorium RP, zostają objęte
ochroną ubezpieczeniową z datą rozpoczęcia prowadzenia w niej
przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej.
3. UNIQA TU S.A. obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową
wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną przez niego działalnością o ile, Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosi do UNIQA TU S.A. nową lokalizację z podaniem sum
ubezpieczenia dla mienia znajdującego się w niej w ciągu 30 dni
od daty podjęcia faktycznego prowadzenia działalności w nowej
lokalizacji.
4. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. w okresie czasu wskazanym w ust. 3 wynosi 20% sum ubezpieczenia poszczególnych grup
mienia określonych przez Ubezpieczającego w ubezpieczeniach
określonych w ust. 1 pkt. 1 - 3, ale nie więcej niż:
1) 500 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia w nowej lokalizacji (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych);

2) 100 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia w nowej lokalizacji (ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku);
3) 100 000 zł łącznie dla wszystkich grup mienia w nowej lokalizacji (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk).
5. W przypadku braku spełnienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązku określonego w ust. 3 UNIQA TU S.A. wolne
jest od odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu znajdującym się w nowej lokalizacji.
6. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność na mocy niniejszej klauzuli tylko i wyłącznie gdy:
1) działalność prowadzona w nowym miejscu ubezpieczenia
jest tożsama z rodzajem działalności gospodarczej określonej
we wcześniej zawartej umowie ubezpieczenia;
2) przedmiot ubezpieczenia znajdujący się w nowej lokalizacji jest
tożsamy rodzajowo z przedmiotem objętym ochroną we wcześniej zawartej umowie ubezpieczenia.
Klauzula nr 3 - Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych

3. Rozszerzenie zakresu ochrony o którym mowa w ust. 2 nie znajduje
zastosowania do mienia w postaci żywych organizmów.
4. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) działania osadów atmosferycznych w mieniu poza miejscem
ubezpieczenia i mieniu na placach;
2) normalnego ogrzewania;
3) fermentacji, zmiany koloru, zapachu, faktury, wagi;
4) błędu w obsłudze urządzeń klimatyzacyjnych, systemów
grzewczych, urządzeń chłodzących;
5) jakiejkolwiek działalności zwierząt;
6) pośredniego lub bezpośredniego działania tsunami, cyklonu,
tornado, wybuchu wulkanu oraz
7) powstałe w mieniu i w wyniku zdarzeń obejmowanych ochroną
na mocy klauzul dodatkowych określonych w §§ 77 - 84 OWU
jeśli nie zostały one objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami OWU.
Klauzula nr 5 - Klauzula ubezpieczenia podtopienia
§ 76

§ 74
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie PEŁNY i w zakresie rozszerzonym;
2) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
może zostać rozszerzone o klauzulę ubezpieczenia aktów terrorystycznych.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. odpowiada
za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane aktami terrorystycznymi.
3. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objęte ubezpieczeniem:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
4. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla mienia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ale nie więcej niż 200 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych;
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego,
reakcji nuklearnej;
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania
komputerowe;
4) powstałe w wyniku demonstracji, gróźb oraz fałszywych alarmów;
5) w sprzęcie elektronicznym objętym ochroną na zasadach określonych w §§ 85 - 88;
6) powstałe w mieniu w transporcie.
6. Franszyza redukcyjna z tytułu szkód powstałych w wyniku aktów
terrorystycznego wynosi 15% wysokości odszkodowania nie mniej
niż 2 000 zł.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać rozszerzone o klauzulę ubezpieczenia podtopienia o ile zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych uprzednio
objęte zostało ryzyko powodzi.
2. Przedmiot ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli stanowią
uprzednio objęte ochroną w ubezpieczeniu mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych:
1) budynki, budowle /lokale;
2) maszyny, urządzenia i wyposażenie;
3) mienie osób trzecich;
4) nakłady inwestycyjne;
5) środki obrotowe.
3. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe:
1) w mieniu innym niż wymienione w ust. 2 niezależnie od zakresu
przedmiotowego zawartej umowy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych;
2) w mieniu na placu;
3) w kioskach i budkach oraz mieniu w nim się znajdującym;
4) na obszarach zabagnionych;
5) w wyniku:
a) zamknięcia spływu powierzchniowego w wyniku braku
wykonania rowów i przepustów;
b) uszkodzenia drenażu;
c) usunięcia szaty roślinnej,
d) wykonania wykopów, bruzd oraz otworów, które powodują
uwolnienie lub gromadzenie wód powierzchniowych,
e) niedopuszczalnego obciążenia gruntu wywołanego posadowieniem budynku/budowli lub napowierzchniowym
składowaniem mas ziemnych (hałdy)
o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego
oraz o ile Ubezpieczony o wyżej wymienionych przyczynach
szkody wiedział lub wiedzieć powinien i nie podjął działań im
zapobiegających.
4. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia określonego w ust. 2 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50 000 zł.

Klauzula nr 4 - Klauzula ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
§ 75

5. W ubezpieczeniu zawartym na mocy niniejszej klauzuli ustanawia
się udział własny w wysokości 10% wysokości szkody.

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie
PEŁNY lub SZYBKI i w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Klauzula nr 6 - Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych od roz										 mrożenia/rozchłodzenia

2. Włączenie niniejszej klauzuli do zakresu ubezpieczenia skutkuje
przyjęciem wyłącznie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych przez UNIQA TU S.A. odpowiedzialności
za szkody powstałe w objętym ochroną mieniu na skutek zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia powodującego powstanie szkody,
które nie zostało wyłączone na mocy zapisów OWU.

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie
PEŁNY lub SZYBKI w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o klauzulę ubezpieczenia środków obrotowych od rozmrożenia/rozchłodzenia.

§ 77
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2. Przedmiot ubezpieczenia stanowią znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego i objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych środki obrotowe, których:
1) właściwości naturalne wymagają ich przechowywania w urządzeniach chłodniczych w temperaturze niższej lub równej
minus 18 stopni Celsjusza (zamrożenie);
2) właściwości naturalne, zalecenia producenta i/lub przepisy
prawa wymagają ich przechowywania w urządzeniach chłodniczych w temperaturze niższej niż normalna temperatura powietrza w otoczeniu i nie przekraczającej plus 8 stopni Celsjusza
(schłodzenie).
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie wartości handlowej mienia, o jakim mowa w ust. 2, na skutek jego rozmrożenia/rozchłodzenia.
4. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe na skutek:
1) niewłaściwego przechowywania mienia;
2) mechanicznego uszkodzenia opakowania.

następstwem zdarzeń określonych w ust. 2, o ile uprzednio zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
objęte zostało mienie na placu.
2. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia mienia na placu
zostaje rozszerzony o ubezpieczenie od szkód będących następstwem objętych ochroną zdarzeń losowych takich, jak: grad, huragan, uderzenie pojazdu lądowego, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz zalanie.
3. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 30% sumy ubezpieczenia mienia na placu
określonej w umowie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej w wariancie PEŁNY lub limitu określonego
dla mienia na placu w Tabeli nr 5 w przypadku zawarcia umowy
w wariancie SZYBKI.
Klauzula nr 9 - Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od
szkód elektrycznych
§ 80

5. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, ale nie więcej niż wysokość sumy ubezpieczenia środków obrotowych określona w umowie ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawartej w wariancie
PEŁNY lub limitu określonego dla środków obrotowych w Tabeli
nr 5 w przypadku zawarcia umowy w wariancie SZYBKI.

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte
w wariancie PEŁNY w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, o ile zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych uprzednio objęte zostało mienie takie, jak: maszyny,
urządzenia i wyposażenie.

Klauzula nr 7 - Klauzula ubezpieczenia elementów zewnętrznych
budynku/budowli/lokalu w zakresie szkód będących następstwem gradu, huraganu, przepięcia,
upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie
i wandalizmu

2. Na mocy niniejszej klauzuli ochroną objęte zostają znajdujące się
w posiadaniu Ubezpieczonego i zgłoszone do ubezpieczenia mienie stanowiące maszyny i urządzenia zasilane prądem stałym lub
zmiennym, do których mają zastosowanie przepisy normujące eksploatację techniczną.

§ 78

3. Zależnie od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego limit
odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu włączenia niniejszej
klauzuli wynosi odpowiednio: 10 000 zł, 30 000 zł albo 50 000 zł.

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o klauzulę ubezpieczenia elementów zewnętrznych budynku/budowli/lokalu w zakresie szkód
będących następstwem zdarzeń określonych w ust. 2, o ile uprzednio zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1) objęty został budynek/budowla/lokal albo elementy zewnętrzne budynku/budowli/lokalu;
2) objęte zostały zdarzenia losowe takie jak: przepięcie/przetężenie i wandalizm.
2. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia elementów zewnętrznych budynku/budowli/lokalu zostaje rozszerzony o ubezpieczenie
od szkód będących następstwem zdarzeń losowych takich, jak: grad,
huragan, przepięcie/przetężenie, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, wandalizm.
3. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie:
1) w przypadku ubezpieczenia elementów zewnętrznych jako samodzielnego przedmiotu ubezpieczenia - 10 000 zł, ale nie więcej
niż suma ubezpieczenia zewnętrznych elementów budynku/
budowli/lokalu;
2) w przypadku ubezpieczenia elementów zewnętrznych wraz
z budynkiem/budowlą/lokalem - 5% sumy ubezpieczenia
budynku/budowli/lokalu, ale nie więcej niż 10 000 zł.
4. W przypadku zawarcia umowy w wariancie SZYBKI limit określony w ust. 3 ustalany jest z uwzględnieniem limitów określonych
w Tabeli nr 5.
Klauzula nr 8 - Klauzula ubezpieczenie mienia na placu w zakresie
szkód będących następstwem gradu, huraganu,
uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów
na ubezpieczone mienie oraz zalania

4. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego w postaci:
1) uszkodzenia izolacji i/lub zwarcie;
2) zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości w sieci
zasilającej;
3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych;
4) niezadziałania lub wadliwego zadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w sieciach elektroenergetycznych;
2) mechaniczne, w tym w postaci pęknięcia łożyskowania, uszkodzeń wirników lub pęknięcia korpusu silnika;
3) powstałe w czasie napraw i prób;
4) powstałe w licznikach, miernikach, stycznikach, wkładkach
topikowych bezpieczników, odgromnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
5) powstałe w maszynach i urządzeniach, w których nie przeprowadzono oględzin i przeglądów zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami normującymi zasady eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.
6. Oprócz obowiązków określonych w §§ 55-57 OWU Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) ścisłego przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
o budowie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz
wykonywaniu dozoru nad tymi urządzeniami;
2) zapewnienia właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania maszyny oraz jej zdolności do dalszej niezawodnej
pracy;
3) przeprowadzania przeglądów i oględzin w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami producenta.
7.

§ 79
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie
PEŁNY lub SZYBKI w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie mienia na placu w zakresie szkód będących
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Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany dołączyć do zgłoszenia szkody protokoły awaryjne, sporządzone oddzielnie dla każdej awarii.

8. Udział własny Ubezpieczonego uzależniony jest od wieku urządzenia i wynosi:
1) 5% - przy wieku urządzenia 10 - 15 lat,
2) 15% - przy wieku urządzenia 16 - 20 lat,

3) 30% - przy wieku urządzenia powyżej 21 lat.
Klauzula nr 10 - Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie
§ 81
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte
w wariancie PEŁNY i w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie mienia w transporcie, o ile zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych uprzednio
objęte zostało mienie takie, jak:
1) maszyny, urządzenia i wyposażenie i/lub
2) środki obrotowe i/lub
3) mienie osób trzecich.
2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność Ubezpieczonego podczas transportu drogowego:
1) pomiędzy znajdującymi się na terenie RP lokalizacjami, w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą;
2) na terenie RP na trasie pomiędzy lokalizacją w której Ubezpieczony prowadzi działalność a miejscem dostawy tj. miejscem,
do którego mienie winno być dostarczone w związku z zawartą
umową kupna - sprzedaży z osobą trzecią o ile zawarto ubezpieczenie zgodnie z postanowieniem ust. 3;
3) realizowanego przez Ubezpieczonego lub jego pracowników
środkami transportu stanowiącymi własność Ubezpieczonego
lub znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.
3. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki dopuszcza się
zawarcie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia stanowiącego
własność osoby trzeciej i przewożonego środkami transportu należącymi do Ubezpieczonego jeśli:
1) mienie to nabyte zostało przez osobę trzecią od Ubezpieczonego na podstawie umowy kupna - sprzedaży i
2) stanowiło ono uprzednio środek obrotowy w działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego oraz
3) Ubezpieczony nie prowadzi działalności polegającej na świadczeniu usług przewozu.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przewożonym mieniu
powstałe wskutek następujących zdarzeń:
1) pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, wypadek środka
transportu;
2) zalanie zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 126 ppkt a;
3) rabunek;
4) kradzież z włamaniem do środka transportu;
5) kradzież mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu.
5. Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony
bez dozoru pojazd:
1) został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz
2) dodatkowo w godzinach 22.00 - 6.00 był zaparkowany
na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym.
6. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, pod warunkiem,
że rozpoczęcie czynności załadunku oraz wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 6 godzin przed rozpoczęciem oraz
po zakończeniu przewozu. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń
losowych określonych w ust. 4 niniejszej klauzuli mające miejsce
podczas załadunku i rozładunku mienia objęte są również zakresem
ubezpieczenia.
7.

Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
w mieniu w postaci:
1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego
w celu wykonania usługi lub sprzedaży o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
2) wartości pieniężnych;

3) pojazdów i maszyn podczas ich holowania;
4) środka transportu i urządzeń zamontowanych na stałe w/na
nim.
8. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania
lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia
środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego
do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane
złym stanem technicznym środka transportu;
3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych
maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
4) polegające na lub powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości,
naturalnego zużycia mienia;
5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub
farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku
o ile przesłanki opisane w pkt 1 - 5 miały wpływ na powstanie lub
rozmiar szkody;
6) powstałe w mieniu takim, jak:
a) zespoły i części pojazdów,
b) sprzęt zmechanizowany gospodarstwa domowego,
c) artykuły chemiczne,
d) wyroby kuśnierskie i skórzane,
e) wyroby poligraficzne,
f) wyroby precyzyjne i fotooptyczne, zegarmistrzowskie,
g) sprzęt elektroniczny i elektryczny,
h) instrumenty muzyczne oraz urządzenia do zapisu wizji
i fonii, płyty, kasety,
i) wyroby ze szkła i ceramiki oraz
j) wyroby spirytusowe i alkoholowe, wyroby tytoniowe
i tytoń oraz
k) wszelkiego rodzaju używki.
9. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki możliwe jest
objęcie ochroną mienia wymienionego w ust. 8 pkt 6 ppkt. a-j.
10. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
11. Ubezpieczający ustala limit odpowiedzialności kierując się maksymalna możliwą wartością pojedynczego transportu mogącą wystąpić w okresie ubezpieczenia.
12. W przypadku szkody w mieniu podlegającym ochronie na mocy
niniejszej klauzuli zastosowanie znajduje zasada określona w § 47
ust. 5 pkt 2.
13. W odniesieniu do odszkodowania należnego z tytułu klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie zastosowanie znajduje franszyza
redukcyjna w wysokości 10% ustalonego odszkodowania i nie
mniej niż 500 zł.
Klauzula nr 11 - Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowych
§ 82
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte w wariancie
PEŁNY i w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie drobnych prac remontowych.
2. Na mocy niniejszej klauzuli i z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, UNIQA TU S.A. obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, a powstałe
w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego lub na jego
zlecenie, w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, drobnymi pracami
remontowo/budowlanymi, za które na potrzeby niniejszej klauzuli
uznaje się prace remontowo - budowlane, które:
1) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania;
2) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
3) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i/lub dachowej
budynku/budowli, w którym są prowadzone;
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4) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych
lub innych zabezpieczeń, których istnienie i sprawność Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

mowa w ust. 4 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ale nie więcej niż 100 000 zł.
Klauzula nr 13 - Klauzula ubezpieczenia utraty czynszu

3. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu umownego włączenia
klauzuli drobnych prac remontowo/budowlanych ograniczona
zostaje do kwoty 500 000 zł.
4. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
i ich bezpośrednie oraz pośrednie następstwa powstałe
1) w istniejących w ubezpieczonej lokalizacji wszelkich instalacjach;
2) w mieniu sąsiadującym na skutek niewłaściwego zabezpieczenia go przed normalnymi skutkami prowadzonych drobnych
prac remontowych.
Klauzula nr 12 - Klauzula ubezpieczenia od upadłości likwidacyjnej
§ 83
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte
w wariancie PEŁNY i w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie od upadłości likwidacyjnej.
2. Klauzula ubezpieczenia od upadłości likwidacyjnej może zostać
włączona do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wyłącznie jeśli Ubezpieczonym jest przedsiębiorca wskazany
w § 1 ust. 4 pkt 107 ppkt a oraz ppkt b lit. I - II.
3. Na mocy niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
w przypadku wystąpienia w ubezpieczonym mieniu szkody objętej
ochroną na mocy umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych zawartej na podstawie OWU, której bezpośrednim skutkiem było powstanie przesłanek do ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Ubezpieczonego.
4. Szkoda, o której mowa w ust. 3 wystąpić winna w okresie ubezpieczenia w stanowiącym własność Ubezpieczonego i objętym
ochroną na mocy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych mieniu takim, jak:
1) budynki/budowle;
2) lokale;
3) maszyny, urządzenia, wyposażenie;
4) środki obrotowe.
5. W przypadku prawomocnego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest
do dostarczenia UNIQA TU S.A. odpisu tego orzeczenia.
6. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
1) wszczęcia postępowania naprawczego albo upadłościowego
w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przed
datą stanowiącą początek odpowiedzialności z tytułu zawartej
na podstawie OWU umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych;
2) wszczęcia postępowania upadłościowego naprawczego;
3) szkody, o której mowa w ust. 3, będącej bezpośrednim lub
pośrednim następstwem zdarzenia losowego uznanego za klęskę żywiołową przez uprawniony organ administracji publicznej, wyłączenie znajduje zastosowanie niezależnie od zakresu
umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
zawartej w oparciu o OWU;
4) braku środków na opłacenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego;
5) gdy, po dacie ogłoszenia upadłości, Ubezpieczony dopuszcza
się:
a) czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie
go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości albo narusza zakaz obciążania masy upadłości,
b) czynów określonych w Dziale III Prawa upadłościowego;
6) gdy roszczenie związane jest z kosztami postępowania upadłościowego, które nie zostały pokryte z masy upadłościowej.
7.
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Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 5% sumy ubezpieczenia mienia, o którym

§ 84
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte
w wariancie WYNAJEM i w zakresie rozszerzonym może zostać rozszerzone o ubezpieczenie utraty czynszu.
2. Na mocy niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. przyjmuje odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia utraty czynszu:
1) będącej bezpośrednim następstwem szkody całkowitej zaistniałej w objętym ochroną budynku/lokalu i będącej następstwem
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz
2) występującej w okresie 6 miesięcy od dnia zaistnienia szkody
o której mowa w pkt. 1 i powodującej niemożność dalszego
użytkowania lokalu/budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty
czynszu w wysokości odpowiadającej wartości średniej arytmetycznej udokumentowanych wpływów czynszowych z okresu ostatnich
6 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie utraty czynszu z zastrzeżeniem zapisu ust. 4.
4. Limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli wynosi maksymalnie 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe:
1) w wyniku umyślnego działania/zaniechania osoby trzeciej użytkującej budynek/lokal na podstawie zawartej z Ubezpieczonym
umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej prawa własności;
2) w wyniku szkody, do której przyczynił się zły stan instalacji znajdujących się w budynku/lokalu, o którym wiedziała osoba trzecia użytkująca budynek/lokal na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej prawa
własności i nie zawiadomiła pisemnie o tym fakcie Ubezpieczonego;
3) w okresie wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy lub innej
umowy nie przenoszącej prawa własności nieruchomości;
4) na skutek:
a) nieuzasadnionej zwłoki w odbudowie mienia,
b) decyzji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o zmianie:
miejsca odbudowy mienia, przeznaczenia budynku/lokalu,
c) wprowadzenia modernizacji i ulepszeń w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,
d) zwłoki we wznowieniu działalności w wyniku działania/
zaniechania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
6. W odniesieniu do odszkodowania należnego z tytułu klauzuli utraty
czynszu zastosowanie znajduje franszyza redukcyjna w wysokości
10% miesięcznego czynszu ustalonego zgodnie z zasadami ust. 3
i nie mniej niż 1 000 zł.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk
Klauzula nr 14 - Klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elek											 tronicznego poza miejscem ubezpieczenia
§ 85
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia może zostać rozszerzone o ubezpieczenie przenośnego
sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia.
2. Na mocy niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym
użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia i używanym do prac służbowych przez Ubezpieczonego lub jego pracowników.
3. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli
jest:

1) uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia przenośnego
sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia w ramach
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
oraz
2) załączenie do umowy ubezpieczenia szczegółowego wykazu
sprzętu podlegającego ochronie na mocy niniejszej klauzuli.
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 stanowi integralną część
umowy ubezpieczenia i winien zawierać wszystkie dane identyfikacyjne obejmowanego ochroną na mocy niniejszej klauzuli sprzętu,
tj.:
1) rodzaj, marka, typ, numer fabryczny;
2) rok zakupu;
3) sumę ubezpieczenia poszczególnego przenośnego sprzętu
elektronicznego podlegającego ochronie na mocy niniejszej
klauzuli.
5. Odstąpienie od załączenia wykazu może nastąpić za zgodą UNIQA
TU S.A. wyłącznie w odniesieniu do podmiotów prowadzących
pełną księgowość.
6. Przedmiot ubezpieczenia może stanowić następujący sprzęt elektroniczny:
1) komputery przenośne - laptopy;
2) kamery i aparaty fotograficzne;
3) telefony komórkowe;
4) rzutniki multimedialne, projektory, kamery, monitory multimedialne;
5) drukarki przenośne;
6) przenośny elektroniczny sprzęt medyczny;
7) przenośny system nagłaśniający (miksery, wzmacniacze, itp.);
8) przenośne elektroniczne urządzenia diagnostyczne (czujniki,
mierniki, sondy, itp.).
7.

Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe:
1) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono się
inaczej;
2) w wyniku wypadku pojazdu będącego w posiadaniu Ubezpieczonego lub jego pracowników, podlegającego obowiązkowi
rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu
technicznego o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3) w czasie przewozu sprzętu jeśli pojazd używany do transportu
ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej, sztywnej konstrukcji);
4) polegające na uszkodzeniu albo zniszczeniu zabezpieczeń
pomieszczeń, w których znajduje się przenośny sprzęt elektroniczny objęty ochroną poza miejscem ubezpieczenia;
5) kradzieży nie spełniającej warunków określonych w definicji
kradzieży z włamaniem i definicji rabunku w tym kradzieży
zwykłej;
6) w wyniku zagubienia mienia;
7) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się ubezpieczone
mienie, jeżeli:
a) sprzęt elektroniczny pozostawiono w miejscu widocznym
z zewnątrz pojazdu,
b) którekolwiek drzwi pojazdu lub pokrywa bagażnika nie
były zamknięte na klucz,
c) pojazd nie posiada włączonego systemu alarmowego,
d) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)
w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę
wielozastawkową;
e) w sprzęcie elektronicznym zainstalowanym lub przewożonym na statku powietrznym albo sprzęcie pływającym;
f) w mieniu objętym ubezpieczeniem AUTO CASCO.

Klauzula nr 15 - Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
											 zamontowanego na stałe w pojazdach samocho											 dowych
§ 86
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą składki dodatkowej ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk może zostać
rozszerzone o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych.
2. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli
jest:
1) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego lub
sprzętu elektronicznego przenośnego w miejscu ubezpieczenia
w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz
2) załączenie do dokumentacji szczegółowego wykazu sprzętu
podlegającego ochronie na mocy niniejszej klauzuli.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 stanowi integralną część
umowy ubezpieczenia i winien zawierać wszystkie dane identyfikacyjne obejmowanego ochroną na mocy niniejszej klauzuli sprzętu,
tj.:
1) rodzaj, marka, typ, numer fabryczny;
2) rok zakupu;
3) sumę ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oraz
4) dane identyfikacyjne samochodu, w którym sprzęt został
zamontowany.
4. Odstąpienie od załączenia wykazu może nastąpić wyłącznie
za zgodą UNIQA TU S.A. w odniesieniu do podmiotów prowadzących pełną księgowość.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) objęte ubezpieczeniem AUTO CASCO;
2) powstałe w wyniku wypadku pojazdu będącego w posiadaniu
Ubezpieczonego, podlegającego obowiązkowi rejestracji, a nie
zarejestrowanego lub bez ważnego przeglądu technicznego
o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3) powstałe podczas postoju pojazdu, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie, jeżeli:
a) którekolwiek drzwi pojazdu lub pokrywa bagażnika nie
były zamknięte na klucz,
b) pojazd nie posiada włączonego systemu alarmowego,
c) pojazd znajdował się w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)
w miejscu innym niż parking strzeżony lub garaż zamknięty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę
wielozastawkową.
6. Udział własny Ubezpieczonego w każdej szkodzie powstałej
w sprzęcie elektronicznym na stałe zamontowanym w pojazdach
samochodowych wynosi 15% ustalonego odszkodowania.
Klauzula nr 16 - Klauzula ubezpieczenia użytkowanego przez
											 Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego stano											 wiącego własność osoby trzeciej
§ 87
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk może zostać rozszerzone o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stanowiącego własność osób trzecich i użytkowanego przez Ubezpieczonego.

8. Udział własny w szkodach powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku w przenośnym sprzęcie elektronicznym objętym ochroną na mocy niniejszej klauzuli wynosi 15% ustalonego
odszkodowania.

2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną
sprzęt elektroniczny nie stanowiący własności Ubezpieczonego, ale
użytkowany przez niego w prowadzonej działalności i posiadany
przez niego na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu
lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa własności.

9. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu składki dodatkowej
zakres terytorialny ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego zawartego na mocy niniejszej klauzuli może zostać rozszerzony o szkody powstałe na terenie państw Unii Europejskiej.

3. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli
jest załączenie do dokumentacji szczegółowego wykazu sprzętu
podlegającego ochronie na mocy niniejszej klauzuli z podaniem
jego jednostkowej wartości.
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4. Wykaz, o którym mowa w ust 3 stanowi integralną część umowy
ubezpieczenia i winien zawierać wszystkie dane identyfikacyjne
obejmowanego ochroną na mocy niniejszej klauzuli sprzętu, tj.:
1) rodzaj, marka, typ, numer fabryczny oraz
2) sumę ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek:
1) wydania przedmiotu ubezpieczenia osobie innej niż Ubezpieczający/Ubezpieczony, przy czym wyłączenie nie znajduje
zastosowania w odniesieniu do pracowników Ubezpieczonego;
2) utrzymywania sprzętu w niewłaściwym stanie;
3) wykorzystywania sprzętu niezgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z jego właścicielem lub/i jego przeznaczeniem;
4) wad przedmiotu, za które ponosi odpowiedzialność właściciel
przedmiotu ubezpieczenia.
6. W ubezpieczeniu znajduje zastosowanie udział Ubezpieczonego
w wysokości 10% wartości szkody i nie mniej niż 500 zł.
Klauzula nr 17 - Klauzula skutków uszkodzenia sprzętu elektronicz											 nego o szczególnym znaczeniu
§ 88
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk może zostać rozszerzone o ubezpieczenie skutków uszkodzenia sprzętu elektronicznego o szczególnym znaczeniu objętego uprzednio ochroną
w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk.
2. Za sprzęt elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 uznaje się znajdujący się w miejscu ubezpieczenia:
1) serwer;
2) centralę telefoniczną;
3) elektroniczne systemy zabezpieczające dostawę wody, energii
elektrycznej lub cieplnej;
4) inne elektroniczne części maszyn i urządzeń
wykorzystywane w działalności, których sprawne działanie jest
konieczne do zapewnienia normalnego funkcjonowania w ramach
podlegającej ochronie działalności oraz którego naprawa i przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin od godziny zgłoszenia szkody
jest niezbędne do zachowania ciągłości działania w ramach podlegającej ochronie działalności.
3. Ubezpieczony na mocy niniejszej klauzuli może, zawiadamiając
o tym uprzednio UNIQA TU S.A., przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody.
4. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) sporządzenia protokołu opisującego:
a) przedmiot szkody,
b) przyczynę uszkodzenia,
c) rozmiar szkody,
d) sposób naprawy,
e) wyliczenie wartości szkody;
2) przekazania UNIQA TU S.A. informacji o podjętych czynnościach związanych z likwidacją szkody oraz
3) przechowywania uszkodzonych lub zniszczonych części
do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela UNIQA
TU S.A.
5. Protokół wraz z fakturą za naprawę stanowi podstawę do likwidacji
szkody i wypłaty odszkodowania.

i 2 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego i użytkowanych w prowadzonej
działalności gospodarczej.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pojazdy:
1) znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego oraz
2) użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczonego i jego pracowników celem wykonywania czynności bezpośrednio związanych
z wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pracami i usługami.
3. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu niniejszej klauzuli odnosi
się wyłącznie do pojazdów wraz z osprzętem roboczym takich, jak:
1) maszyny rolnicze;
2) maszyny budowlane;
3) maszyny leśne;
4) wózki transportowe
których konstrukcja ogranicza ich prędkość jazdy do maksymalnie
25 km/h a w przypadku maszyn rolniczych do 50 km/h.
4. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną szkody osobowe i/lub rzeczowe
powstałe:
1) w związku z ruchem pojazdu przez co rozumie się wyłącznie
poruszanie się pojazdu w lokalizacji:
a) w której prowadzona jest działalność (miejsce ubezpieczenia) lub
b) w której Ubezpieczony i jego pracownicy wykonują prace
i/lub usługi w ramach prowadzonej działalności;
2) podczas wykonywania prac i/lub usług związanych z prowadzoną działalnością.
5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone:
1) w związku z ruchem pojazdu po drodze w rozumieniu Prawa
o ruchu drogowym;
2) przez osoby kierujące pojazdami bez wymaganych uprawnień;
3) wykorzystanie pojazdu do prac niezgodnych z jego przeznaczeniem;
4) przez pojazdy niesprawne technicznie lub nieposiadające
wymaganych prawem atestów lub zezwoleń dopuszczających
je do ruchu lub do użycia, o ile takie zezwolenia są wymagane
przez przepisy prawa lub producenta pojazdu;
5) ruchem pojazdów, które zgodnie z przepisami powinny być
pilotowane, a w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego
nie były pilotowane albo były pilotowane nieprawidłowo;
6) wyrządzone wskutek użycia maszyn urządzeń niesprawnych
technicznie lub nieposiadających wymaganych prawem atestów lub zezwoleń dopuszczających je do użycia;
7) wyrządzone na skutek wykonywania prac lub usług przez osoby
nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.
6. Ubezpieczający obowiązany jest podać UNIQA TU S.A. liczbę
posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów, która ma wpływ na
wysokość składki z niniejszej klauzuli.
Klauzula nr 19 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w mieniu
											 przechowywanym
§ 90
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt. 1
i 2 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody w mieniu przechowywanym.

Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
Klauzula nr 18 											
											
											
											

Klauzula ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone
w związku z ruchem pojazdów nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza
pojazdu mechanicznego i użytkowanych w prowadzonej działalności

§ 89
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt. 1
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2. Na podstawie niniejszej klauzuli, na wniosek Ubezpieczającego
i za opłatą składki dodatkowej, UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe polegające na utracie,
uszkodzeniu, zniszczeniu mienia przyjętego przez Ubezpieczonego
na przechowanie w ramach prowadzonej przez niego działalności,
a powstałe podczas przechowywania tego mienia.
3. Mienie o którym mowa w ust. 1 nie może stanowić mienia, które
zostało przyjęte przez Ubezpieczonego celem wykonania obróbki/
czyszczenia/naprawy lub użytkowanego przez Ubezpieczonego
na podstawie umowy cywilnoprawnej nie przenoszącej prawa własności.

4. Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie mienia podlegają ubezpieczeniu, o ile szkody powstały w następstwie kradzieży
z włamaniem albo rabunku, przez które rozumie się:
1) kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał z pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z zapisami
§ 51 po usunięciu zabezpieczeń siłą lub przy pomocy narzędzi
z zastrzeżeniem ust. 6,
2) rabunek - zabór mienia, dokonany przez sprawcę przy użyciu
przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w
stosunku do Ubezpieczonego:
a) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomności, bezbronności,
b) doprowadzenie do lokalu osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otwarcia bądź też otwarcie tych zabezpieczeń
przez sprawcę kluczami zrabowanymi.
5. W odniesieniu do pomieszczenia szatni, w których znajduje się
mienie przechowywane, uważa się je za prawidłowo zabezpieczone jeśli znajduje się ono w pomieszczeniu zamykanym lub stale
dozorowanym albo w zamkniętych szafkach albo w szatni oddzielonej od pozostałej przestrzeni kontuarem i mienie zostało przyjęte
do przechowania co potwierdzone jest dokumentem uprawniającym do oddania rzeczy do szatni (kwit, bilet, karta wstępu).
6. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego na
mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) w mieniu, które nie było zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z warunkami umowy przechowania
lub zabezpieczeniami przyjętymi jako zwyczajowo stosowane
dla danego rodzaju mienia, o ile miało to wpływ na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;
2) polegające na utracie mienia takiego jak:
a) sprzęt elektroniczny,
b) pojazdy i mienie w nich się znajdujące.
Klauzula nr 20 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w środowi											 sku naturalnym
§ 91
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym
obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7
pkt 1 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkody w środowisku naturalnym.
2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
powstałe w środowisku naturalnym, wyrządzone osobom trzecim, polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, ujawnione
w okresie ubezpieczenia, wynikające z wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia, wydzielenia się dymu oparów, sadz, kwasów,
zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji zanieczyszczających glebę,
atmosferę, bądź zbiornik wodny w przypadku gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności
i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska,
straży pożarnej lub policji;
2) przyczyną wyładowania, wydzielenia ,wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe,
niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy
zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu działalności;
3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce
w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc
od początku zdarzenia.
3. Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 5 może skutkować
odmową wypłaty całości lub części odszkodowania, jeżeli miało
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.

5. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
oraz koszty:
1) powstałe w związku z prowadzeniem i/lub wykonywaniem
działalności polegającej na składowaniu i/lub przetwarzaniu
odpadów;
2) wynikłe na skutek braku konserwacji, napraw urządzeń oraz
użytkowania ich niezgodnie z zaleceniami producenta;
3) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia
środowiska i substancji zanieczyszczających środowisko;
4) koszty usuwania substancji zanieczyszczających z nieruchomości, która jest lub była własnością, w posiadaniu, dzierżawie,
leasingu lub w inny sposób znajduje się lub znajdowała w pieczy Ubezpieczonego.
Klauzula nr 21 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody polegające
na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia
w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i / lub
kosmetycznych
§ 92
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym
obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7
pkt 1 i 2 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za szkody polegające na przeniesieniu chorób
zakaźnych lub zakażenia określonych w Ustawie o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku
z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych.
2. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe na skutek braku przestrzegania wymogów higieniczno - sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom określonych w stosownych
przepisach odnoszących się do działalności prowadzonej przez
Ubezpieczonego;
2) wyrządzone przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień i/lub zezwoleń do świadczenia usług objętych zakresem
ochrony na mocy niniejszej klauzuli;
3) powstałe na skutek wadliwie wykonanej usługi i polegające
na braku osiągnięcia zamierzonego / oczekiwanego rezultatu
estetycznego.
Klauzula nr 22 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powstałe
na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez
osobę trzecią, w celu wykonania usługi
§ 93
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie podstawowym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt 1 może
zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. za szkody powstałe na skutek utraty dokumentacji, powierzonej przez osobę trzecią, w celu wykonania przez Ubezpieczonego pracy/usługi.
2. W ramach odpowiedzialności na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA
TU S.A. pokrywa koszty odtworzenia utraconej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, o ile szkody powstały w następstwie: pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem albo rabunku, przy czym przez kradzież
z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego sprawca dokonał
z pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z zapisami § 51 po usunięciu zabezpieczeń siłą lub przy pomocy narzędzi.
3. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń
budynku/lokalu, w którym przechowywana jest dokumentacja
powierzona przez osobę trzecią w celu wykonania usługi o ile
miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2) powstałe w dokumentacji stanowiącej własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
3) powstałe w dokumentacji niepozostającej w związku z prowadzoną działalnością.
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chowywanych zgodnie z wymogami określonymi w ust. 9 - 11
niniejszej klauzuli;
2) wyrządzone w pojazdach mechanicznych i rzeczach w nich
pozostawionych, bez względu na fakt pozostawienia tych
pojazdów na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;
3) wyrządzone w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia innej działalności niż udzielanie
gościny hotelowej, za wyjątkiem działalności gastronomicznej;
4) wynikające z kradzieży zwykłej.

4. Na Ubezpieczonego nakłada się obowiązek sporządzenia protokołu
przyjęcia dokumentacji w celu wykonania usługi. Protokół winien
zawierać:
1) dane właściciela dokumentacji;
2) cel powierzenia dokumentacji;
3) określenie wartości dokumentacji.
Klauzula nr 23 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powstałe
na skutek przeprowadzania jazd próbnych
§ 94
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt.
1 - 3 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody powstałe na skutek przeprowadzania jazd
próbnych rozumianych zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt 30.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody związane z przeprowadzaniem jazd
próbnych odbywających się w odległości nie przekraczającej 15 km
od miejsca prowadzenia ubezpieczanej działalności.
3. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) osobowe;
2) wynikające z rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, tj. wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle,
nieprzestrzegania znaku STOP, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej
20 km/h, wymuszenia pierwszeństwa przejazdu;
3) wyrządzone przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem;
4) o wartości poniżej 500 zł.
Klauzula nr 24 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powstałe
w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
§ 95
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt
1 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody powstałe w związku z prowadzeniem
działalności hotelarskiej.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
gościom hotelowym w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności hotelarskiej polegającej na udzielaniu gościny
hotelowej w ramach prowadzenia hotelu, motelu, zajazdu, pensjonatu, domu wczasowego, ośrodka wypoczynkowego, sanatorium,
gospodarstwa agroturystycznego.
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia
wniesionego przez gościa hotelowego na teren hotelu lub obiektu
wymienionego w ust. 2. Odpowiedzialność za szkody polegające
na utracie mienia podlegają ubezpieczeniu, o ile szkody powstały
w następstwie kradzieży z włamaniem albo rabunku w rozumieniu
przy czym przez:
1) kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia, którego
sprawca dokonał z prawidłowo zabezpieczonego pokoju hotelowego lub schowka po usunięciu zabezpieczeń siłą lub przy
pomocy narzędzi;
2) rabunek rozumie się zabór mienia, dokonany przez sprawcę
przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia
przemocy w stosunku do Ubezpieczonego lub gościa hotelowego
a) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomności, bezbronności albo
b) doprowadzenie do lokalu osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otwarcia bądź też otwarcie tych zabezpieczeń
przez sprawcę kluczami zrabowanymi.
4. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone w mieniu, które Ubezpieczony przyjął do depozytu, za wyjątkiem gotówki oraz papierów wartościowych prze44

5. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność za mienie wniesione
przez gościa hotelowego, które nie zostało oddane do depozytu,
jeżeli znajdowało się ono w pokoju hotelowym, który był zabezpieczony w odpowiedni sposób, przez co rozumie się łączne spełnienie
poniżej wymienionych warunków:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do pokoju były
zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub
klucz elektroniczny, a klucz był w wyłącznym posiadaniu gościa
hotelowego lub Ubezpieczonego lub uprawnionego pracownika Ubezpieczonego;
2) drzwi i okna znajdowały się w należytym stanie technicznym
i były tak umocowane i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie wymagało użycia siły lub narzędzi;
3) w ścianach lub stropach nie było otworów umożliwiających
wydostanie przedmiotów bez włamania.
6. Za szkody w gotówce i papierach wartościowych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialność, o ile zostały spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
7.

W przypadku braku możliwości określenia dla urządzenia klasy
odporności na włamanie, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. istnieje
wówczas, gdy gotówka i papiery wartościowe były przechowywane w schowku w postaci szafy stalowej, stalowo - betonowej,
pancernej lub kasety stalowej, przymocowanym do podłoża lub
ściany w sposób uniemożliwiający jego oderwanie lub otworzenie
bez użycia siły i narzędzi.

8. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A.za szkody powstałe w gotówce
i papierach wartościowych jest ograniczona do 5 000 zł na jeden
wypadek ubezpieczeniowy.
9. Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych do depozytu papierów wartościowych oraz
gotówki, zawierającej co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko, adres oraz numer pokoju hotelowego osoby
deponującej;
2) dokładny opis i określenie rzeczy oraz jej wartość;
3) datę przyjęcia rzeczy w depozyt;
4) podpis oddającego i przyjmującego rzecz w depozyt;
5) datę zwrotu rzeczy z depozytu;
6) podpis oddającego i przyjmującego rzecz z depozytu.
Klauzula nr 25 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe
w czasie wykonywania prac lub usług
§ 96
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt 1
i 2 może zostać rozszerzone poprzez przyjęcie odpowiedzialności
UNIQA TU S.A. za szkody powstałe w podziemnych instalacjach
lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług w ramach
prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności.
2. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone na skutek wykonywania prac lub usług:
a) co do których nie uzyskano przed ich rozpoczęciem:
I. odpowiednich zezwoleń na ich przeprowadzenie,
II. informacji z odpowiednich instytucji co do dokładnego
położenia instalacji lub urządzeń podziemnych;
b) wykonywanych:

I.

bez ich zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia, o ile miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
II. przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień;
2) będące uszkodzeniami powierzchniowymi;
3) będące uszkodzeniami, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
4) w postaci szkód następczych.
3. UNIQA TU S.A. w ramach niniejszej klauzuli ponosi odpowiedzialność za koszty naprawy instalacji i urządzeń podziemnych.
Klauzula nr 26 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (klauzula zakresu terytorialnego)
§ 97
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki zakres terytorialny ubezpieczenia OC może zostać rozszerzony o szkody
powstałe na terenie państw Unii Europejskiej.
2. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa zagranicznego.
3. Klauzula zakresu terytorialnego znajduje zastosowanie w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności cywilnej określonego w § 14
ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 7 pkt 1 - 2 oraz pkt 4.
Klauzula nr 27 - Czyste straty finansowe
§ 98
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za zwyżką składki ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawarte w zakresie rozszerzonym obejmującym co najmniej ubezpieczenie określone w § 14 ust. 7 pkt 1
i 2 może zostać rozszerzone o ubezpieczenie czystych strat finansowych.
2. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) związane z działalnością:
a) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu,
pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
b) leasingową, bankową lub ubezpieczeniową,
c) księgową, finansową,
d) dotyczącą przetwarzania danych,
e) dotyczącą instalacji oprogramowania,
f) szkody wynikające z błędnego funkcjonowania oprogramowania,
g) reklamową;
2) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
3) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niedotrzymania terminów;
4) powstałe w wyniku utraty lub zniszczenia dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
5) związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji
członka władz spółki kapitałowej;
6) związane ze stosunkiem pracy;
7) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez
Ubezpieczonego;
8) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości
lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego.
Klauzula nr 28 - OC organizatora za szkody powstałe w związku
											 z organizacją imprez nie podlegających obowiąz
											 kowemu ubezpieczeniu OC
§ 99
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody związane z organizacją imprez nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych.

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy,
powstałe w miejscu i czasie trwania imprezy.
3. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w związku z pokazami pirotechnicznymi (sztuczne
ognie, fajerwerki);
2) wyrządzone Policji, Straży Pożarnej, służbom oraz podmiotom
odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne
3) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
4) powstałe w związku z organizacją imprez obejmujących sporty
motorowe, lotnicze, sporty ekstremalne zdefiniowane w § 1
ust. 4 pkt. 95).
Klauzula nr 29 											
											
											
											
											

OC za szkody poniesione przez dalszego producenta wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczą pochodzącą od dalszego producenta albo wskutek dalszego przetwarzania produktu

§ 100
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody poniesione przez dalszego producenta wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu dostarczonego
przez Ubezpieczonego z rzeczą pochodzącą od dalszego producenta, albo wskutek dalszego przetwarzania produktu.
2. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ust. 1 jest włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka OC
za produkt (określonego w § 14 pkt 7 pkt 4 OWU).
3. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona wyłącznie o:
1) szkodę powstałą na skutek uszkodzenia lub zniszczenia dalszego
produktu w wyniku połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z rzeczą pochodzącą od dalszego producenta;
2) poniesione przez dalszego producenta koszty związane
z wytworzeniem dalszego produktu, albo jego obróbką lub
przetworzeniem, z wyłączeniem kosztów zakupu produktu
pochodzącego od Ubezpieczonego;
3) koszty wynikające z wykonania wymaganej przepisami i ekonomicznie uzasadnionej czynności naprawczej lub innej czynności zmierzającej do usunięcia szkody w dalszym produkcie;
UNIQA TU S.A. nie pokrywa tej części tych kosztów, która
odpowiada procentowemu stosunkowi kwoty zapłaconej
za produkt pochodzący od Ubezpieczonego do ceny sprzedaży
dalszego produktu w stanie nieuszkodzonym, po tym jak ten
produkt został poddany opisanym wyżej czynnościom;
4) inne szkody poniesione przez dalszego producenta w tym utracona marża na skutek tego, że jego produkt nie mógł być sprzedany lub może być sprzedany tylko po obniżonej cenie; UNIQA
TU S.A. nie pokrywa tej części tych szkód, która odpowiada
stosunkowi kwoty zapłaconej za produkt pochodzący od Ubezpieczonego do ceny sprzedaży dalszego produktu w stanie nieuszkodzonym.
4. W rozumieniu niniejszej klauzuli za chwilę wypadku ubezpieczeniowego uznaje się moment połączenia lub zmieszania po raz pierwszy wadliwego produktu pochodzącego od Ubezpieczonego z inną
rzeczą albo moment jego przetworzenia po raz pierwszy.
5. Jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa lub jego części przez Ubezpieczonego,
w odniesieniu do produktów tego przedsiębiorstwa ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała produktów wprowadzonych
do obrotu przed datą nabycia tego przedsiębiorstwa lub jego części.
6. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za :
1) wszelkie inne roszczenia niż szkody lub koszty objęte ochroną
na podstawie ust. 3 niniejszej klauzuli;
2) roszczenia wynikające z opóźnień lub zwłoki jakiegokolwiek
rodzaju;
3) spodziewany zysk, który nie został uzyskany z wyjątkiem marży
dalszego producenta zawartej w cenie produktu w sytuacji,
o której mowa w ust. 3 pkt. 4)
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Klauzula nr 30 											
											
											
											
											

OC za szkody powstałe wskutek wady rzeczy
wytworzonych lub poddanych obróbce przy
wykorzystaniu maszyn lub urządzeń, wyprodu
kowanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula
maszynowa)

§ 101
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wady rzeczy wytworzonych
lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urządzeń,
wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez Ubezpieczonego, dalej zwanymi „maszynami lub urządzeniami pochodzącymi od Ubezpieczonego”.
2. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ust. 1 jest włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka OC
za produkt.
3. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona wyłącznie o:
1) straty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy wytwarzanych, obrabianych lub przetwarzanych za pomocą maszyn
lub urządzeń pochodzących od Ubezpieczonego;
2) inne nakłady poniesione daremnie przez osobę trzecią w celu
wytworzenia lub obróbki rzeczy;
3) koszty wynikające z wykonania wymaganej przepisami i ekonomicznie uzasadnionej czynności naprawczej w rzeczach
wytworzonych lub obrabianych za pomocą maszyn lub urządzeń pochodzących od Ubezpieczonego, albo innej czynności
zmierzającej do usunięcia szkody;
4) szkody poniesione przez osobę trzecią, w tym utracona marża
na skutek tego, że jego produkt nie mógł być sprzedany lub
może być sprzedany tylko po obniżonej cenie.
4. W rozumieniu niniejszej klauzuli za chwilę wypadku ubezpieczeniowego uznaje się moment pierwszego wytworzenia lub obróbki
rzeczy osób trzecich.
5. Jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej dojdzie do nabycia
przedsiębiorstwa lub jego części przez Ubezpieczonego, w odniesieniu do maszyn lub urządzeń pochodzących od tego przedsiębiorstwa ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała maszyn
lub urządzeń wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytkowania osobie trzeciej przed datą nabycia tego przedsiębiorstwa lub
jego części.
6. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wszelkie inne roszczenia niż szkody lub koszty objęte ochroną
na podstawie ust. 3 niniejszej klauzuli;
2) roszczenia wynikające z opóźnień lub zwłoki jakiegokolwiek
rodzaju;
3) spodziewanego zysku, który nie został uzyskany, z wyjątkiem
marży zawartej w cenie produktu w sytuacji, o której mowa
w ust. 3 pkt. 4).
Klauzula nr 31 - Klauzula parkingowa
§ 102
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody w postaci uszkodzenia lub zniszczenia mienia wyrządzone kontrahentom (deponentom) w związku
z prowadzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strzeżonego,
a powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy o przechowanie pojazdu (opcja 1).
2. Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać
rozszerzony o odpowiedzialność za szkody określone w ust. 1
powstałe wskutek rabunku lub kradzieży z włamaniem (opcja 2)
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez kradzież z włamaniem rozumie
się zabór mienia dokonany przez sprawcę z zamkniętego parkingu
po:
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1) usunięciu zabezpieczenia siłą lub narzędziami;
2) otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym, innymi narzędziami;
3) otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który został
zdobyty przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub
w wyniku rabunku.
4. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez rabunek rozumie się zabór
mienia, dokonany przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźby
natychmiastowego użycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomności, bezbronności.
5. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody
powstałe w związku z przyjęciem na parking do przechowania
pojazdów mechanicznych, w tym ciężarowych.
6. Przez parking strzeżony rozumie się miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych i specjalnie do tego celu przystosowane, które posiada zabezpieczenie w postaci:
1) ogrodzenia trwale połączonego z fundamentem;
2) oświetlenia umożliwiającego dostrzeżenie pojazdu z każdego
miejsca na parkingu;
3) szlabanu lub innej zapory (np. łańcucha) blokującego wjazd
i wyjazd z parkingu;
4) całodobowego nadzoru (osobowy lub monitoring) zapewniającego skuteczną ochronę powierzonego mienia.
7.

Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie tych pojazdów, które zostały
przyjęte na parking za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem
oraz po wystawieniu stosownego potwierdzenia przyjęcia pojazdu
przez osobę prowadzącą parking lub przez nią upoważnioną.

8. W przypadku przechowania samochodów ciężarowych, przyczep
lub naczep, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących parkingi strzeżone obejmuje ich ładunek tylko pod
warunkiem, że jest on odpowiednio zabezpieczony, zaplombowany oraz został zgłoszony obsłudze parkingu rodzaj ładunku, jego
ilość oraz zostały przedstawione do wglądu obsługi parkingu stosowne rachunki, faktury itp. ładunek, który nie jest zabezpieczony
i zaplombowany nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową.
9. Dodatkowo UNIQA TU S.A. w ramach ubezpieczenia zawartego
na mocy niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone na skutek działania sił natury, w szczególności:
wichury, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna ;
2 ) związane z pozostawieniem w pojeździe przedmiotów nie stanowiących jego wyposażenia, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 8;
3) powstałe w następstwie dokonywania drobnych napraw pojazdów na terenie parkingu, jeżeli nie były one wykonywane
w miejscu specjalnie do tego celu przeznaczonym i przystosowanym;
4) będące konsekwencją rażącego niedbalstwa obsługi parkingu
w zakresie obowiązku nadzoru nad powierzonym mieniem,
w tym pozostawienia parkingu bez należytego nadzoru;
5) wyrządzone przez zwierzęta.
10. Osoba przyjmująca pojazd na parking ma obowiązek dokonania
szczegółowych oględzin pojazdu, a w przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeździe fakt ten należy
pisemnie udokumentować.
11. Pojazd oddany na parking powinien być zabezpieczony w sposób
przewidziany konstrukcji pojazdu, a w szczególności powinien
mieć:
1) zamknięte wszystkie drzwi i okna oraz bagażnik;
2) wyłączony zapłon;
3) zgaszone światła i inne odbiorniki prądu (z wyjątkiem auto
alarmu);
4) załączone istniejące urządzenia zabezpieczające.
12. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 10
- 11 może skutkować odmową wypłaty części lub całości odszkodowania, jeżeli niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar albo na ustalenie okoliczności powstania
szkody lub wysokości odszkodowania.

Rozdział XXII - Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów
§ 103
1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku ze świadczonymi przez
Spółkę usługami, prawo do zgłaszania reklamacji do UNIQA TU S.A.
w formie wskazanej w „Informacji dotyczącej procedury składania
i rozpatrywania reklamacji”.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić
odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym
terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia,
okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak
niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
3. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek - pocztą elektroniczną.
4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku
o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami.

4. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
5. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
6. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej,
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
7.

Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej UNIQA TU S.A.
znajduje się na stronie internetowej www.uniqa.pl
9. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu
cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wraz z wykazem informacji zostały zatwierdzone uchwałą zarządu z dnia 15 grudnia 2020 r.
i zamieszczone są na stronie internetowej www.uniqa.pl.

5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami jest
Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie
internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/).
6. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
1) agentowi ubezpieczeniowemu,
2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające,
wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego
zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń
(zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
3) brokerowi.

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami
może być złożona przez Poszukującego ochrony ubezpieczeniowej,
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia:
a. elektronicznie – poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;

Rozdział XXIII - Postanowienia końcowe
§ 104

b. 	 ustnie – telefonicznie pod numerem naszej infolinii +48 22 599 95 22,
osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów lub w siedzibie UNIQA;

1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych OWU.

c. pisemnie – osobiście w jednostce obsługującej klientów lub siedzibie UNIQA albo przesyłką pocztową na adres: 90-520 Łódź,
ul. Gdańska 132.

2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest przedstawić Ubezpieczającemu
w formie pisemnej różnice pomiędzy treścią OWU a postanowieniami umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku UNIQA TU S.A. nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie
stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych w drodze negocjacji.
3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU muszą być pod rygorem
nieważności wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
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Przetwarzanie danych osobowych
w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
- co musisz wiedzieć

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My

=

administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ty

=

osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem Twoich danych w celach
marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA,
na rzecz której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich spółek.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres
administratora. Adres znajdziesz w części Kto jest administratorem Twoich danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach

Podstawa prawna:

wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

usprawnienia komunikacji;

przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których
podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie
komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z umową ubezpieczenia
lub działań podjętych przed jej zawarciem;

wypełnienia obowiązków prawnych;

przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności
z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających
z zobowiązań międzynarodowych;

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub
ze sposobu jej realizacji;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest podnoszenie
jakości świadczonych usług i realizacja wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego;

przedstawiania Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem
marketingu bezpośredniego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu
bezpośredniego naszych usług i produktów;

przeciwdziałania przestępstwom;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania
i ścigania przestępstw;

statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie
statystyk i analiz;

reasekuracji ryzyka;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli zmniejszenia ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą umową.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

UK1

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz
prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę
na przetwarzanie danych.
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Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub zakładom reasekuracji.
Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie UNIQA, np.:
•

dostawcom usług IT,

•

podmiotom windykującym należności,

•

agencjom marketingowym,

•

podmiotom świadczącym usługi assistance,

•

agentom ubezpieczeniowym.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych
przyjętych przez Komisję.
Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje
o miejscu jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych;
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie
wpływa jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, w tym również będziemy je profilować. Robimy
to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę ubezpieczenia. Dane osobowe, zwłaszcza te określające przedmiot i przebieg ubezpieczenia, będziemy
wykorzystywać do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Większa wartość przedmiotu ubezpieczenia lub większa szkodowość
może się przełożyć na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
Przykład
Jeśli w poprzednich latach było kilka stłuczek samochodowych, to może oznaczać, że automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.
Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza,
że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.

Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest
niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji jest dobrowolne.
W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności:
imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon.
W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu źródłem pozyskania danych może być również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego pozyskujemy historię szkodowości.
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