W obecnych realiach postawiliśmy sobie za cel, aby jak najlepiej dostosować się do panujących
warunków i ofertować naszym klientom adekwatne wsparcie ubezpieczeniowe. Dlatego udzielamy
ochrony ubezpieczeniowej naszym klientom, którzy z powodu panującej epidemii SARS-CoV-2
zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczonych lokalizacjach. Dotyczy to
naszych wszystkich klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego lub
umowy
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
klienta
korporacyjnego,
gdzie
w
umowie jest ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej wobec mienia znajdującego się w obiektach
wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni.
Wprowadzamy do umów ubezpieczenia klauzulę zawieszającą to wyłączenie, a polegającą na tym, że
:
▪ ograniczenie odpowiedzialności z powodu wyłączenia budynku z eksploatacji przez okres
powyżej 30 dni nie ma zastosowania do 30 czerwca 2020 roku, jeżeli sytuacja ta jest
spowodowana epidemią koronawirusa,
▪ wobec nieruchomości, mienia i sprzętu nieeksploatowanego z powodu pandemii
zachowujemy zakres ochrony na wynegocjowanych warunkach w pełnym zakresie,
przy jednoczesnym:
▪ braku wymagania zapłaty dodatkowej składki, z tytułu klauzuli,
▪ zabezpieczeniu mienia, w sposób przez nas wskazany, abyśmy udzielali ochrony
ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu klauzuli obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku, lecz nie dłużej niż do
końca okres ubezpieczenia.
Ważne jest również to, że poprzez wyłączenie z eksploatacji rozumiemy jedynie pełne zaprzestanie
użytkowania danego miejsca. Klienci/brokerzy pytają nas czy jeżeli zamknęli swoje biura ale pojedynczy
pracownicy przychodzą na dyżury np. raz w tygodniu to czy wtedy po 30 dniach przestajemy też
świadczyć ochronę. Zapewniamy, że nie i w takich sytuacjach nieprzerwanie świadczymy ochronę.
Również, gdy firma posiada budynek biurowo – produkcyjny to pomimo zamknięcia produkcji ale
utrzymaniu pracy biura nie ograniczamy pokrycia ubezpieczeniowego. Wtedy obowiązują warunki
umowy ubezpieczenia i nie ma nawet potrzeby aby w życie wchodziła klauzula.
Klauzula zaprzestania użytkowania mienia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
1. Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową szkody w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez
okres dłuższy niż 30 dni, w których ubezpieczony nie prowadzi podstawowej działalności
gospodarczej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie znajdujące się w tych
obiektach. Abyśmy chronili obiekty i mienie, ubezpieczony musi spełnić wszystkie następujące
warunki:
1) oczyścił i zakonserwował maszyny i urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz
odłączył je od źródeł zasilania, z zastrzeżeniem pkt. 2
2) może utrzymywać pracę tylko tych maszyn i urządzeń, które są niezbędne do
utrzymania ubezpieczonych środków obrotowych w stanie niepogorszonym do czasu
wznowienia działalności,
3) zabezpieczył ubezpieczoną lokalizację zgodnie z zapisami ust. 2., instalacje i urządzenia
przeciwpożarowe oraz systemy wykrywania i usuwania substancji oraz par
niebezpiecznych są sprawne technicznie i w stanie gotowości do działania, a
przewidziany sprzęt przeciwpożarowy jest rozlokowany w wyznaczonych miejscach i
gotowy do użycia,

4) odciął dopływ czynników chłodniczych lub grzewczych do celów bytowych i
technologicznych, jak również usunął wodę z instalacji hydraulicznych, które nie służą
celom przeciwpożarowym,
5) odciął zasilanie budynków w energię elektryczną oraz gaz tam, gdzie nie jest to
niezbędne,
aby
utrzymać
zasilanie
instalacji
przeciwpożarowych,
przeciwkradzieżowych i zapewnić odpowiednie warunki pracy personelu
świadczącego usługi dozoru lub ochrony oraz urządzeń wymienionych w ust. 1, pkt. 2.
2. Wymagamy następującego minimalnego zabezpieczenia mienia:
1) zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe pozostają sprawne, czynne i
ich stan nie pogorszył się w stosunku do okresu zawierania umowy ubezpieczenia;
2) dozorowanie obiektu nie jest gorsze w stosunku do okresu zawierania umowy
ubezpieczenia;
3) wszystkie lokalizacje są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, a
teren zewnętrzny pozostaje ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Wymóg
ogrodzenia i oświetlenia nie dotyczy obiektów biurowych i usługowych.
3. Nie obejmujemy ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na
zły stan techniczny lub przeznaczonego do likwidacji.
4. Ustalamy franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku lub do
końca trwania ochrony ubezpieczeniowej – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Klauzulą tą nie zmieniamy pozostałych zapisów OWU i umowy ubezpieczenia.

