Zestawienie klauzul obligatoryjnych
i fakultatywnych do ubezpieczenia
budowy/montażu od wszystkich ryzyk

Klauzule

Wykaz informacji zamieszczonych w Zestawieniu klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych
do ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk zgodnie z ustawą o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu

Klauzula 002 §1; Klauzula 003 (cały zapis);
Klauzula 004 (cały zapis); Klauzula 005
(cały zapis); Klauzula 006 ust.1; Klauzula 013
(cały zapis); Klauzula 100 §1 ust.1-2;
Klauzula 102 ust.1; Klauzula 106 (cały zapis);
Klauzula 107 (cały zapis); Klauzula 110
§1; Klauzula 112 ust.1; Klauzula 113
(cały zapis); Klauzula 113 (cały zapis);
Klauzula 117 (cały zapis); Klauzula 119
§1 ust.1; Klauzula 120 §1 ust.1; Klauzula 206
(cały zapis); Klauzula 207 (cały zapis);
Klauzula 219 ust.1; Klauzula 220 (cały zapis);
Klauzula 221 (cały zapis)

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

Klauzula 002 (cały zapis) ; Klauzula 003
(cały zapis); Klauzula 004; Klauzula 005 ust.1
pkt 2; Klauzula 006 (cały zapis); Klauzula 010
(cały zapis); Klauzula 013 ust.2; Klauzula 100
§1 ust.3; §2; Klauzula 102 ust.1, 4;
Klauzula 103 (cały zapis); Klauzula 106
(cały zapis); Klauzula 107 (cały zapis);
Klauzula 110 (cały zapis); Klauzula 111
(cały zapis); Klauzula 112 (cały zapis);
Klauzula 113 (cały zapis); Klauzula 116
(cały zapis); Klauzula 117 (cały zapis);
Klauzula 119 (cały zapis); Klauzula 120
(cały zapis); Klauzula 203 (cały zapis);
Klauzula 206 (cały zapis); Klauzula 207
(cały zapis); Klauzula 219 (cały zapis);
Klauzula 220 (cały zapis); Klauzula 221
(cały zapis)
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Niniejsze klauzule zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 1 października 2018 r.
Niniejsze klauzule stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia budowy/montażu
od wszystkich ryzyk zatwierdzonych uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Klauzula 002

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na odpowiedzialność cywilną
wzajemną

§1
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, objęcie ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej
wobec osób trzecich (rozdział II OWU) odnosi się również do osób związanych z robotami ubezpieczonymi w ramach rozdziału II OWU, jak
gdyby dla każdej z tych osób została wystawiona osobna polisa.
§2
1. UNIQA TU S.A. nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli w odniesieniu do odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w składnikach majątku ubezpieczonych lub mogących być ubezpieczonymi w ramach rozdziału I OWU, nawet jeżeli
odszkodowanie nie zostanie wypłacone ze względu na franszyzę redukcyjną lub limit odpowiedzialności,
2) śmierć, uszkodzenie ciała lub chorobę pracowników, którzy są lub mogą być ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia pracowników
od następstw nieszczęśliwych wypadków lub w ramach ubezpieczenia pracodawcy od odpowiedzialności cywilnej wobec pracowników.
2. Całkowita odpowiedzialność UNIQA TU S.A. w odniesieniu do ubezpieczonych podmiotów nie może przekroczyć sum gwarancyjnych
określonych w części szczegółowej II polisy i aktualnej sumy ubezpieczenia.

Klauzula 003

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na czas usuwania usterek

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach,
po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa zostaje przedłużona na podany niżej okres
wykonywania czynności konserwacyjnych z tym, że odszkodowanie należne jest tylko za szkody w robotach kontraktowych, spowodowane przez
Ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności mających na celu spełnienie zobowiązań wynikających z postanowień kontraktu
dotyczących usuwania usterek.

Franszyza redukcyjna –____________________PLN
Ochrona dla OC deliktowej (rozdział II OWU) – włączona/wyłączona*
Niniejsza klauzula obowiązuje od dnia ___________________

do dnia ___________________

* - niepotrzebne skreślić
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Klauzula 004

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na czas usuwania usterek ze
zwiększonym zakresem ochrony

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa zostaje przedłużona na podany
niżej okres wykonywania czynności konserwacyjnych z tym, że ochronie ubezpieczeniowej podlegają tylko:
1) szkody w przedmiocie kontraktu spowodowane przez Ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności mających na celu spełnienie
zobowiązań wynikających z postanowień kontraktu związanych z usuwaniem usterek,
2) szkody w przedmiocie kontraktu powstałe w okresie usuwania usterek, o ile ich przyczyny powstały na placu budowy w okresie
wykonywania prac kontraktowych przed odbiorem obiektu lub jego części.

Franszyza redukcyjna –____________________PLN
Ochrona dla OC deliktowej (rozdział II OWU) – włączona/wyłączona*
Niniejsza klauzula obowiązuje od dnia ___________________

do dnia ___________________

* - niepotrzebne skreślić

Klauzula 005

Warunki specjalne dotyczące harmonogramu budowy i/lub montażu

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach wprowadza się do niniejszej umowy ubezpieczenia następujące postanowienia:
1) harmonogram budowy i/lub montażu wraz z innymi pisemnymi oświadczeniami a także informacjami technicznymi przekazanymi przez
Ubezpieczającego w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej stanowią integralne składniki polisy,
2) UNIQA TU S.A. nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez, wynikłych z lub zwiększonych
wskutek odchyleń od harmonogramu budowy i/lub montażu przekraczających podaną niżej liczbę tygodni chyba, że zaakceptowała takie
odchylenia na piśmie przed wystąpieniem szkody.
Maksymalne odchylenie od harmonogramu - _______ dni.

Klauzula 006

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na pokrycie dodatkowych
kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo
wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, niniejsza ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona
o pokrycie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowych kosztów
frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) z zastrzeżeniem, że takie dodatkowe koszty zostały poniesione w związku
ze szkodą powstałą w objętych ochroną ubezpieczeniową składnikach majątku, podlegającą ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej
polisy.
2. Jeżeli dla składników majątku, które doznały szkody, sumy ubezpieczenia zapisane w polisie okażą się mniejsze od odpowiednich sum
wymaganych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, to kwota odszkodowania należna z tytułu niniejszej klauzuli ulega zmniejszeniu w tej
proporcji w jakiej sumy ubezpieczenia zapisane w polisie pozostają do sum ubezpieczenia wymaganych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.

Limit odszkodowania – 15 % wartości szkody na każde zdarzenie
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Klauzula 010

Wyłączenie szkód i odpowiedzialności cywilnej wynikłych z powodzi lub
zalania

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach
UNIQA TU S.A. nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątku (rozdział I OWU) i nie wypłaci odszkodowania
uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody wynikłe bezpośrednio lub
pośrednio z tytułu powodzi lub zalania (przez opady lub wylew akwenów naturalnych).

Klauzula 013

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na mienie składowane poza
placem budowy/montażu

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, UNIQA TU S.A. w oparciu o postanowienia rozdziału I OWU
pokrywa również straty w ubezpieczonym majątku (z wyłączeniem mienia w produkcji, przetwarzanego, lub składowanego u producenta,
dystrybutora lub dostawcy) magazynowanym poza podanym w polisie placem budowy lub montażu, pod warunkiem że jest to miejsce
określone w niniejszej klauzuli.
2. UNIQA TU S.A. nie pokryje szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących składowania
i zabezpieczenia składowanego mienia. Szczególnie ważne jest:
a) zabezpieczenie miejsca składowania poprzez jego zamknięcie (budynek lub co najmniej teren ogrodzony), stały dozór i ochrona p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od lokalizacji i rodzaju przechowywanego mienia,
b) oddzielenie miejsc składowania za pomocą ścian ogniotrwałych lub zachowanie odległości, między nimi równej co najmniej 50 metrów,
c) lokalizacja i wykonanie miejsc składowania w sposób uniemożliwiający powstanie szkody przez gromadzącą się wodę lub zalanie lub
powódź zdarzające się statystycznie nie częściej niż co 20 lat,
d) przestrzeganie limitu wartości mienia w poszczególnych miejscach składowania.

Miejsce składowania: ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Limit wartość mienia w jednym miejscu składowania:

10 % wartości kontraktu, max. 500.000 PLN

Franszyza redukcyjna:

3 500,- PLN

Klauzula 100

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na okres wykonywania prób
maszyn i instalacji stanowiących część robót kontraktowych

§1
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w OWU i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach, ochrona ubezpieczeniowa
ulega rozszerzeniu na okres rozruchu próbnego lub prób obciążeniowych, nie dłuższy jednak niż cztery tygodnie od daty rozpoczęcia prób.
2. Jeżeli natomiast próby i/lub rozruch próbny poprzedzające włączenie do ruchu lub odbiór dotyczą części instalacji lub jednej albo kilku
maszyn, to ochrona ubezpieczeniowa dla tych konkretnych części instalacji lub maszyn oraz wynikająca z niej odpowiedzialność ustają po
włączeniu do ruchu lub odbiorze, podczas gdy pod ochroną znajdują się nadal pozostałe części.
3. Ponadto uzgodniono, że dla maszyn i instalacji poddawanych próbom, skreśla się punkty 2) oraz 3) występujące w wyłączeniach
w rozdziale I OWU (§ 8 ust. 2) zastępując je następującym tekstem:
„szkody wynikłe z błędów projektowych, materiałowych, wad odlewu lub wad fabrycznych, z wyjątkiem błędów montażowych”.
§2
1. Próby maszyn i instalacji używanych, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli.
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Klauzula 102

Warunki specjalne dla kabli, rurociągów i innych instalacji podziemnych

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w istniejących kablach, rurociągach lub
innych instalacjach podziemnych tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem robót Ubezpieczający uzyskał informacje z odpowiednich instytucji
co do dokładnego położenia takich kabli, rurociągów i innych instalacji podziemnych oraz podjął wszelkie środki niezbędne dla uniknięcia ich
uszkodzenia.
2. Do roszczeń z tytułu szkód powstałych w takich instalacjach podziemnych, znajdujących się dokładnie w położeniu określonym na planach
instalacji podziemnych (rysunkach określających przebieg instalacji podziemnych) stosuje się franszyzę redukcyjną określoną poniżej
w punkcie a).
3. Do roszczeń z tytułu szkód powstałych w instalacjach podziemnych, których położenie podano błędnie na planach, stosuje się franszyzę
redukcyjną określoną poniżej w punkcie b).
4. Odszkodowanie ogranicza się w każdym przypadku do kosztów naprawy takich kabli, rurociągów lub innych instalacji podziemnych, przy
czym szkody będące dalszym następstwem i kary umowne nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Franszyza redukcyjna:
a) 20% wartości odszkodowania, nie mniej niż 3 .500,- PLN na jedno zdarzenie
b) 3 .500,- PLN

Klauzula 103

Wyłączenie strat i szkód w uprawach polowych, lasach i hodowlach

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach
UNIQA TU S.A. nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania za szkody w majątku (rozdział I OWU) i nie wypłaci odszkodowania
uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robót kontraktowych bezpośrednio lub pośrednio w uprawach polowych, lasach i/lub hodowlach.

Klauzula 106

Warunki specjalne dla robót prowadzonych odcinkami

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach
UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku (rozdział I OWU) i wypłaci odszkodowanie
uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody bezpośrednio lub
pośrednio odnoszące się do rurociągów, nasypów, zasypek, wykopów, rowów, kanałów lub dróg, wyłącznie wtedy, gdy te rurociągi, nasypy,
zasypki, wykopy, rowy, kanały lub drogi są wykonywane w odcinkach, których całkowita długość nie przekracza podanej niżej długości
maksymalnej, niezależnie od stanu zaawansowania ubezpieczonych robót, przy czym odszkodowanie z tytułu każdego zdarzenia szkodowego
ogranicza się do kosztów naprawy odnośnych odcinków.

Maksymalna długość odcinka: _________ metrów
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Klauzula 107

Warunki specjalne dla zapleczy i magazynów

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach
UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku (rozdział I OWU) i wypłaci odszkodowanie
uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody w odniesieniu do zapleczy
i magazynów spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ogień, powódź lub zalanie (przez opady lub wylew akwenów naturalnych) tylko
wtedy, gdy te zaplecza i magazyny są usytuowane powyżej najwyższego poziomu wód zarejestrowanego na placu budowy w ciągu ostatnich
20 lat, a poszczególne obiekty magazynowe są oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów lub są oddzielone ścianami ogniotrwałymi.
Ponadto strony uzgodniły, że UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie za pojedynczą szkodę do wysokości maksymalnej kwoty:
dla zapleczy:

___________ PLN

dla każdej indywidualnej jednostki magazynowej:

___________ PLN

Klauzula 110

Warunki specjalne dotyczące środków ostrożności w odniesieniu do
opadów, powodzi i zalania

§1
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku (rozdział I OWU) albo zapłaci
odszkodowanie uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opady, powódź lub zalanie, tylko wtedy, gdy przy projektowaniu i wykonaniu danego
projektu przewidziano i zastosowano odpowiednie środki ostrożności.
2. Przez odpowiednie środki ostrożności rozumie się uwzględnienie przez cały okres ubezpieczenia danych statystycznych z właściwej stacji
meteorologicznej z ostatnich 20 lat dotyczących opadów, powodzi czy zalania w miejscu ubezpieczenia.
§2
1. Szkody w majątku i odpowiedzialność cywilna nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli Ubezpieczający nie usunie natychmiast
przeszkód (np. piach, drzewa) z istniejących lub potencjalnych koryt wodnych dla utrzymania swobodnego przepływu wody na terenie
budowy.

Klauzula 111

Warunki specjalne dotyczące uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
spowodowanej obsunięciem się ziemi

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, UNIQA TU S.A. nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania z tytułu:
1) wydatków poniesionych na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie spowodowanej obsunięciem się ziemi w części przewyższającej koszty
wykonania pierwotnego wykopu na terenie dotkniętym takim obsunięciem
2) wydatków poniesionych na naprawę dotkniętych erozją skarp lub innych sztucznie ukształtowanych terenów/powierzchni jeżeli
Ubezpieczający nie podjął niezbędnych środków zapobiegawczych lub podjął je nie w porę.
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Klauzula 112

Warunki specjalne dotyczące sprzętu i ochrony przeciwpożarowej na
placu budowy

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez
ogień lub wybuch tylko pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
1) na placu budowy i w miejscach magazynowania przez cały czas będzie znajdował się sprawny i dostępny odpowiedni sprzęt
przeciwpożarowy i dostateczne środki gaśnicze z uwzględnieniem zaawansowania prac. W pełni dostępne i sprawne piony wodociągowe
z hydrantami zostaną doprowadzone bezpośrednio poniżej poziomu kondygnacji, na której są prowadzone prace oraz zostaną szczelnie
zamknięte przez tymczasowo zamontowane zawory lub zaślepki;
2) gaśnice przenośne i węże gaśnicze będą poddawane regularnym przeglądom;
3) po usunięciu szalowania zostaną możliwie jak najszybciej zainstalowane przegrody ogniowe zgodnie z wymaganiami obowiązujących
przepisów. Otwory na szyby dźwigowe, kanały instalacyjne itp. zostaną możliwie szybko prowizorycznie zamknięte, nie później jednak niż
w chwili rozpoczęcia prac wykończeniowych;
4) odpady materiałów będą regularnie usuwane; ze wszystkich pięter, na których prowadzone są prace wykończeniowe po zakończeniu
każdego dnia pracy usuwane będą palne odpady materiałów;
5) stosowany będzie system każdorazowego zezwolenia na wykonywanie prac stanowiących zagrożenie pożarowe, jak np.:
a) szlifowanie, cięcie lub spawanie,
b) stosowanie lamp lutowniczych i palników,
c) używanie gorących materiałów bitumicznych,
d) wykonywanie innych prac, w czasie których wydziela się ciepło.
6) prace stanowiące zagrożenie pożarowe będą wykonane tylko w obecności co najmniej jednego pracownika przeszkolonego w zakresie
ppoż. i wyposażonego w odpowiednie środki gaśnicze;
7) składowane materiały powinny być podzielone na części; pojedyncze składowiska winny być oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów
lub oddzielone ścianami ogniotrwałymi; wszystkie materiały palne, a w szczególności palne ciecze i gazy winny być składowane
w bezpiecznej odległości od budowanego lub montowanego obiektu oraz miejsc, w których wykonywane są prace przebiegające
z wydzielaniem się ciepła;
8) na placu budowy/miejscu montażu zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, posiadająca
bezpośrednią łączność telefoniczną z jednostką Państwowej Straży Pożarnej; osoby zatrudnione na budowie zostaną przeszkolone w
zakresie zwalczania pożarów; miejscowa straż pożarna zostanie zaznajomiona z placem budowy i będzie miała do niego zawsze
bezpośredni dostęp i swobodny dojazd;
9) plac budowy zostanie ogrodzony, a dostęp do niego będzie ograniczony.

Klauzula 113

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na szkody w mieniu powstałe
w trakcie transportu lądowego

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach rozdziału I
polisy ulega rozszerzeniu i obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w trakcie transportu lądowego do miejsca ubezpieczenia
(z wyłączeniem transportu wodnego i powietrznego) w granicach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W okresie ubezpieczenia górną granicą odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tej klauzuli jest suma ubezpieczenia odpowiadająca łącznej
wartości przewożonego majątku.

Limit odszkodowania na pojedynczy transport:

max. 200.000 PLN

Łączna wartość przewożonego majątku:

15 % wartości kontraktu, max. 500.000,- PLN

Franszyza redukcyjna:

2.500,- PLN
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Klauzula 116

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na części robót kontraktowych
odebrane lub przekazane do eksploatacji

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich klauzulach,
po uiszczeniu przez Ubezpieczającego ustalonej dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na szkody w częściach
robót kontraktowych odebranych lub przekazanych do eksploatacji, jeżeli powstaną one w trakcie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia
na skutek wykonywania robót ubezpieczonych w ramach rozdziału I OWU.

Klauzula 117

Warunki specjalne dotyczące układania rur wodociągowych
i kanalizacyjnych

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku (rozdział I OWU) albo wypłaci
odszkodowanie uprawnionemu do jego otrzymania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (rozdział II OWU) za szkody
spowodowane przez zalanie lub zamulenie rur, studzienek i wykopów ograniczone w odniesieniu do jednej szkody do kosztów wykonania
otwartego wykopu (wykonanego częściowo lub w całości) o długości nie większej niż podana niżej w niniejszej klauzuli.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za w/w szkody tylko wtedy, gdy:
1) bezpośrednio po ułożeniu, rury zostały zabezpieczone zasypką w taki sposób, że nie mogą ulec przemieszczeniu w razie zalania wykopu,
2) bezpośrednio po ułożeniu, rury zostały zabezpieczone przed przedostaniem się do ich wnętrza wody, mułu itp.,
3) bezpośrednio, po zakończeniu prób ciśnieniowych zostały zasypane odpowiednie odcinki wykopów.

Maksymalna długość: ___________metrów.
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Klauzula 119

Rozszerzenie ubezpieczenia na mienie należące do Zleceniodawcy lub
należące do, lub będące w posiadaniu, na przechowaniu albo pod
kontrolą Ubezpieczającego

§1
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, ochrona ubezpieczeniowa udzielona według rozdziału I OWU zostaje rozszerzona na szkody w mieniu należącym do inwestora
lub należącym do, lub będącym w posiadaniu, na przechowaniu albo pod kontrolą Ubezpieczającego, jeśli były one spowodowane
ubezpieczonymi robotami kontraktowymi.
Ubezpieczone mienie: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Suma ubezpieczenia : ____________ PLN
2. UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie za szkodę w ubezpieczonym mieniu tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem budowy było ono
w dobrym stanie i zostały podjęte niezbędne środki ostrożności.
3. W odniesieniu do szkody spowodowanej przez drgania lub przez usuwanie się gruntu albo osłabienie podpór, UNIQA TU S.A. wypłaci
odszkodowanie tylko za szkodę powstałą w wyniku całkowitego lub częściowego zawalenia się ubezpieczonych obiektów, a nie za takie
uszkodzenia, które ani nie naruszają stabilności ubezpieczonych obiektów, ani nie zagrażają jej użytkownikom.
§2
1. UNIQA TU S.A. nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania za:
1) szkody, których powstanie da się przewidzieć ze względu na rodzaj prac budowlanych lub sposób ich wykonywania,
2) koszty poniesione na zapobieganie szkodom lub ich ograniczenie, których powstanie było przewidziane w okresie ubezpieczenia, a nie
stanowią części robót kontraktowych.

Franszyza redukcyjna - 3.500,- PLN
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Klauzula 120

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność za szkody
powstałe wskutek drgań, obsuwania się lub osłabienia elementów
nośnych

§1
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i ewentualnych dołączonych do nich
klauzulach, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (rozdział II OWU) zostaje rozszerzona
i obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane drganiami lub obsuwaniem się bądź osłabieniem elementów nośnych.
2. Jednocześnie obowiązują następujące warunki:
1) UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie na podstawie niniejszej klauzuli za szkody w majątku tylko wtedy, gdy szkody powstały
w wyniku całkowitego lub częściowego zawalenia się obiektu,
2) UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie na podstawie niniejszej klauzuli za szkody w majątku tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem
budowy jego stan był dobry i zostały podjęte niezbędne środki ostrożności,
3) Ubezpieczający na żądanie UNIQA TU S.A. sporządził przed rozpoczęciem budowy na własny koszt protokół określający stan każdej
zagrożonej budowli, gruntu lub innego mienia.
§2
1. UNIQA TU S.A. nie wypłaci odszkodowania za:
1) szkody, które da się przewidzieć ze względu na rodzaj prac budowlanych lub sposób ich wykonania,
2) takie uszkodzenia, które ani nie naruszają stabilności budowli, gruntu lub innego mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom,
3) koszty, które były przewidziane w okresie ubezpieczenia na zapobieganie szkodom lub ich ograniczenie, a nie stanowią części robót
kontraktowych.

Suma gwarancyjna dla niniejszej klauzuli łącznie za szkody na mieniu i na osobie (na jedno zdarzenie):

_____________PLN

Suma ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli łącznie za szkody na mieniu i na osobie (dla całego okresu ubezpieczenia): _____________PLN
Franszyza redukcyjna dla szkód na mieniu:

Klauzula 203

20% odszkodowania, minimum 2.000,- PLN na każde zdarzenie

Warunki specjalne dotyczące montażu maszyn używanych

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach, z zakresu ubezpieczenia wyłączone są straty lub szkody w ubezpieczonych, będących przedmiotem montażu używanych
maszynach, urządzeniach lub instalacjach:
1) wynikłe z ich wcześniejszego użytkowania,
2) wynikłe z demontażu (jeżeli demontaż nie jest objęty ubezpieczeniem),
3) którym uległy wszelkie części niemetalowe.
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Klauzula 206

Warunki specjalne dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach, UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu strat lub szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio
przez ogień i/lub wybuch, tylko pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:
1. w miejscu montażu musi być dostępny i gotowy do natychmiastowego użycia, zgodny z wymogami odpowiednich przepisów o ochronie
przeciwpożarowej odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz środki gaśnicze o wystarczającej wydajności,
2. odpowiednia liczba pracowników musi być w pełni przeszkolona w zakresie stosowania tych urządzeń i gotowa w każdej chwili
do natychmiastowego działania,
3. jeżeli do wykonania robót kontraktowych niezbędne jest składowanie materiałów, to składowiska powinny być oddalone od siebie
o co najmniej 50 metrów lub oddzielone ścianami ogniotrwałymi; wszelkie materiały palne (np. zbędny materiał na szalunki, odpady, śmieci
itp.), a w szczególności wszelkie palne ciecze i gazy winny być składowane w dostatecznie dużej odległości od budowanego lub
montowanego obiektu oraz wszelkich miejsc, w których wykonywane są roboty przebiegające z wydzielaniem się ciepła,
4. spawanie, lutowanie lub stosowanie w innym celu otwartych płomieni w pobliżu materiałów palnych jest dozwolone tylko w obecności
co najmniej jednej osoby wyposażonej w odpowiedni sprzęt gaśniczy i przeszkolonej w zwalczaniu pożarów,
5. przed rozpoczęciem prób rozruchowych muszą być zainstalowane i gotowe do użycia wszystkie urządzenia przeciwpożarowe przeznaczone
do normalnej eksploatacji obiektu,
6. w miejscu montażu muszą być dostępne środki łączności zapewniające bezpośrednią łączność z Państwową Strażą Pożarną.

Klauzula 207

Warunki specjalne dla zapleczy i magazynów

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie za straty lub szkody lub odpowiedzialność cywilną w odniesieniu do zapleczy i magazynów
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ogień, powódź lub zalanie (przez opady lub wylew akwenów naturalnych) tylko wtedy, gdy
te zaplecza i magazyny są usytuowane powyżej najwyższego poziomu wód zarejestrowanego w miejscu budowy w ciągu ostatnich 20 lat,
a poszczególne jednostki magazynowe są oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów lub są oddzielone ścianami ogniotrwałymi.
Ponadto strony uzgodniły, że UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie za jedną szkodę do wysokości maksymalnej kwoty:
dla zapleczy:

____________ PLN

dla każdej indywidualnej jednostki magazynowej:

____________ PLN

Klauzula 219

Warunki specjalne dla wierceń kierunkowych przy układaniu rurociągów
pod rzekami, nasypami kolejowymi, ulicami itp.

1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach UNIQA TU S.A. wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody powstałe podczas wykonywania wierceń kierunkowych
(poziomych) pod rzekami, drogami szynowymi lub kołowymi itp., jeżeli przed rozpoczęciem prac zostały przeprowadzone badania gruntu
(próby, wiercenia próbne, analiza sitowa) wymagane w aktualnym stanie techniki dla fachowego wykonania prac, a wykonawca dysponuje
doświadczeniem w wykonywaniu takich wierceń.
2. Jednocześnie uzgodniono, że odszkodowaniu nie podlegają straty i szkody wynikające:
1) z ominięcia punktu docelowego, odchylenia od planowanej trasy,
2) ze straty lub zmiany właściwości płuczki wiertniczej,
3) z uszkodzenia izolacji zewnętrznej rurociągu w obrębie wierceń kierunkowych.
Odszkodowanie nie może być łącznie większe niż wymieniona poniżej suma ubezpieczenia i jest ograniczone na jedno wiercenie do podanego
poniżej limitu odszkodowania.
Suma ubezpieczenia jest każdorazowo pomniejszana o wysokość wypłaconego odszkodowania.
Łączny limit odpowiedzialności (na który składają się ubezpieczone koszty wiercenia oraz wartość wprowadzanego rurociągu):__________ PLN
Limit odszkodowania na jedno wiercenie:

__________ PLN

Franszyza redukcyjna:

20 % odszkodowania, nie mniej niż __________ PLN na każdą szkodę
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Klauzula 220

Rozszerzenie ubezpieczenia na transport lądowy

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach oraz pod warunkiem uiszczenia przez Ubezpieczającego uzgodnionej dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia w ramach rozdziału I
OWU ulega rozszerzeniu i obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu w trakcie dostawy do miejsca ubezpieczenia:
• podczas transportu lądowego (z wyłączeniem transportu wodnego i powietrznego) w granicach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej,
• powstałe w wyniku zderzenia, kolizji, powodzi, zalania, trzęsienia ziemi, usuwania się ziemi lub skał, zapadania się ziemi, kradzieży
z włamaniem lub ognia,
• pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało prawidłowo: zapakowane, przygotowane do transportu i umieszczone w środku
transportowym.
Suma ubezpieczenia na pojedynczy transport:

200.000,- PLN

Łączna wartość przewożonych pozycji:

25 % wartości kontraktu, max. 1.000.000 PLN.

Franszyza redukcyjna:

2.500,- PLN.

Klauzula 221

Warunki specjalne dotyczące środków ostrożności w odniesieniu do
opadów, powodzi i zalania

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub ewentualnych
dodatkach UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie z tytułu strat, szkód lub odpowiedzialności cywilnej spowodowanych bezpośrednio lub
pośrednio przez opady, powódź lub zalanie wyłącznie wtedy, gdy przy projektowaniu i wykonaniu danego projektu podjęto odpowiednie środki
ostrożności.
Przez odpowiednie środki ostrożności rozumie się uwzględnienie przez cały okres ubezpieczenia danych statystycznych z właściwej stacji
meteorologicznej z ostatnich 20 lat dotyczących opadów, powodzi czy zalania w miejscu ubezpieczenia.
Straty, szkody i odpowiedzialność cywilna nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli Ubezpieczający nie usunie natychmiast przeszkód
(np. piach, drzewa) z istniejących lub potencjalnych koryt wodnych dla utrzymania swobodnego przepływu wody na terenie budowy.
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