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Rozdzia³ I - Postanowienia ogólne wspólne
Przepisy ogólne
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna - zwane dalej
UNIQA TU S.A. - a osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi nie bêd¹cymi osobami prawnymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹cym, mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. Obowi¹zki informacyjne wynikaj¹ce z niniejszych OWU i umowy
ubezpieczenia obci¹¿aj¹ Ubezpieczonego, o ile wiedzia³ on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek.
5. Ubezpieczeniu podlega mienie wykorzystywane w dzia³alnoœci
gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie oraz, zale¿nie od wyboru Ubezpieczaj¹cego, odpowiedzialnoœæ cywilna za
szkody powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie.
6. Ubezpieczonym mo¿e byæ podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie z przepisami prawa, który posiada mienie o ³¹cznej
wartoœci nieprzekraczaj¹cej 20 000 000 z³ i w ostatnim roku obrotowym osi¹gn¹³ roczny obrót netto nieprzekraczaj¹cy 25 000 000 z³,
a ponadto:
1) prowadzi rachunkowoœæ w formie ksiêgi rachunkowej lub podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów lub ewidencjê œrodków trwa³ych i ewidencjê wyposa¿enia albo
2) nie prowadzi ewidencji œrodków trwa³ych i ewidencji wyposa¿enia, a w momencie zawierania umowy ubezpieczenia przedstawia wykaz mienia zg³aszanego do ubezpieczenia o wartoœci
jednostkowej powy¿ej 3 500 z³.
7. Wartoœæ mienia okreœlona w ust. 6 odnosi siê do wszystkich lokalizacji, w których Ubezpieczony prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie.
§2
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1. Umowa ubezpieczenia zawierana w ramach pakietu ubezpieczenia
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw dotyczyæ mo¿e nastêpuj¹cych
rodzajów ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) ubezpieczenie mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku;
3) ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
4) ubezpieczenie dodatkowych kosztów spowodowanych szkod¹
w mieniu;
5) ubezpieczenie mienia w transporcie;
6) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia;
7) ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e
w zwi¹zku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem dzia³alnoœci.
2. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta w wariancie:
1) podstawowym - obejmuj¹cym ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych oraz jedno z pozosta³ych ryzyk wymienionych w ust. 1, poza ubezpieczeniem okreœlonym w ust. 1 pkt 4;
2) rozszerzonym - obejmuj¹cym ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych oraz przynajmniej dwa z pozosta³ych
ryzyk wymienionych w ust. 1.
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3. Zakres umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych, ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku
oraz ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk mo¿e
zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych klauzul dodatkowych:
1) klauzuli automatycznego pokrycia maszyn i urz¹dzeñ bêd¹cych
œrodkami trwa³ymi oraz wyposa¿enia;
2) klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia.
4. Zakres umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku mo¿e zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹
sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych klauzul dodatkowych:
1) klauzuli ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia;
2) klauzuli ubezpieczenia mienia na placu.
5. Zakres umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ
losowych mo¿e zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego
i za op³at¹ sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych
klauzul dodatkowych:
1) klauzuli ubezpieczenia rozmro¿enia;
2) klauzuli ubezpieczenia aktów terrorystycznych;
3) klauzuli drobnych prac remontowych;
4) klauzuli katastrofy budowlanej;
5) klauzuli ubezpieczenia wandalizmu;
6) klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
6. Zakres umowy ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku mo¿e zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego
i za op³at¹ sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie klauzuli ubezpieczenia dewastacji.
7. Zakres umowy ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk mo¿e zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego
i za op³at¹ sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych
klauzul dodatkowych:
1) klauzuli ubezpieczenia przenoœnego sprzêtu elektronicznego;
2) klauzuli aktów terrorystycznych;
3) klauzuli ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zamontowanego na sta³e w pojazdach samochodowych.
8. Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e
zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki
dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych klauzul dodatkowych:
1) OC za produkt;
2) OC pracodawcy;
3) OC za szkody w nieruchomoœciach u¿ytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego
podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci;
4) OC za szkody w mieniu ruchomym u¿ytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego
podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci;
5) OC za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ;
6) OC za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych;
7) OC za szkody spowodowane dzia³aniem lub awari¹ urz¹dzeñ
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
8) OC za szkody w mieniu przechowywanym;
9) OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu;
10)OC za szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców;
11)OC za szkody w œrodowisku naturalnym;
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12) OC za szkody polegaj¹ce na przeniesieniu chorób zakaŸnych
lub zaka¿enia w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug fryzjerskich i kosmetycznych;
13) OC za szkody powsta³e na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobê trzeci¹, w celu wykonania us³ugi;
14) OC za szkody powsta³e na skutek przeprowadzania jazd próbnych;
15)OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci hotelarskiej;
16)OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urz¹dzeniach
w czasie wykonywania prac lub us³ug;
17)OC za szkody wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9. Klauzule dodatkowe stanowi¹ postanowienia szczególne w odniesieniu do niniejszych OWU, a ich zapisy maj¹ pierwszeñstwo przed
odpowiednimi zapisami OWU.
10. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach odnosz¹cych siê
do klauzul dodatkowych stosuje siê odpowiednie postanowienia
niniejszych OWU odnosz¹ce siê do poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
Definicje
§3
Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) akty terrorystyczne - akcje o charakterze przestêpczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane
przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo ¿yciu
i zdrowiu osób, b¹dŸ przeciwko stosunkom maj¹tkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeñstwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoœci i dezorganizacji ¿ycia publicznego b¹dŸ zdezorganizowania pracy instytucji i zak³adów oraz w celu pozbawienia ¿ycia lub zdrowia;
2) awaria instalacji lub urz¹dzeñ technologicznych - nag³e, samoistne lub spowodowane zamarzaniem pêkniêcie instalacji lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz
innych urz¹dzeñ technologicznych przesy³aj¹cych media w postaci
p³ynnej znajduj¹cych siê wewn¹trz ubezpieczonego budynku lub
lokalu;
3) budowla - trwale zwi¹zany z gruntem obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy ca³oœæ techniczn¹ i u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, w rozumieniu prawa budowlanego;
4) budynek - trwale zwi¹zany z gruntem obiekt budowlany, posiadaj¹cy fundamenty i dach, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych, wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, w rozumieniu prawa budowlanego;
5) dane elektroniczne - informacje zapisane w postaci cyfrowej na
noœnikach danych, zgromadzone poza pamiêci¹ operacyjn¹ jednostki
centralnej komputera;
6) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci co najmniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia
bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich
powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie
o dzia³aniu deszczu nawalnego;
7) dewastacja - uszkodzenie b¹dŸ zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wy³¹czeniem pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek z dokonaniem lub usi³owaniem dokonania kradzie¿y z w³amaniem, tak¿e
w sytuacji, gdy nie dosz³o do pokonania zabezpieczeñ;
8) dozór - ochrona lokalu, budynku, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, wykonywana na zlecenie Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o dozór zawartej przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego i spe³niaj¹ca ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
a) jest wykonywana co najmniej poza godzinami pracy ustalonymi
dla pracowników Ubezpieczonego,
b) jest wykonywana w formie bezpoœredniej ochrony fizycznej (sta³ej lub doraŸnej) przez:
- co najmniej jedn¹ osobê fizyczn¹ lub
- koncesjonowane przedsiêbiorstwo ochrony osób i mienia,
c) ochrona fizyczna wykonywana jest w zorganizowany sposób,
d) osoby sprawuj¹ce dozór musz¹ posiadaæ pisemnie okreœlony
zakres obowi¹zków, w którym s¹ okreœlone: miejsce wykonywania dozoru, czêstotliwoœæ wykonywania obchodów, procedury
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dotycz¹ce zasad postêpowania w przypadku próby w³amania,
naruszenia zabezpieczeñ lub zaistnienia zdarzenia losowego
mog¹cego powodowaæ szkodê w ubezpieczonym mieniu, o którym mowa w §34 ust. 2.
Przez dozór rozumie siê równie¿ ochronê, która jest sprawowana
przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo ochrony osób i mienia
dzia³aj¹ce na podstawie umowy z w³aœcicielem budynku, w którym
Ubezpieczony prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wskazan¹ we
wniosku o ubezpieczenie, o ile spe³nia ona ³¹cznie warunki okreœlone w pkt. a - d;
9) dym - lotny produkt niepe³nego spalania, który nagle wydoby³ siê
z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia b¹dŸ jest produktem po¿aru
powsta³ego w ubezpieczonym mieniu, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urz¹dzeñ wentylacyjnych i oddymiaj¹cych;
ubezpieczenie nie obejmuje ci¹g³ego i powolnego oddzia³ywania
dymu na ubezpieczone mienie;
10) dzia³ania wojenne - dzia³ania si³ zbrojnych w czasie wojny maj¹ce
na celu rozbicie si³ zbrojnych przeciwnika na l¹dzie, w powietrzu i na
morzu;
11) franszyza integralna - okreœlona w niniejszych OWU lub ustalona
w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokoœci której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody;
12) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
13) huk ponaddŸwiêkowy - uderzeniowa fala dŸwiêkowa wywo³ana
przez statek powietrzny podczas przekraczania prêdkoœci dŸwiêku;
14) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê
pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie o masowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru; oprócz bezpoœredniego dzia³ania huraganu na ubezpieczone przedmioty, pojêcie to dotyczy równie¿ szkód spowodowanych unoszonymi przez huragan czêœciami
budynków, drzew lub innymi przedmiotami, o ile nastêpstwa te
powsta³y w ci¹gu 48 godzin od chwili powstania pierwszych szkód
spowodowanych przez wiatr o sile huraganu;
15) jednostka centralna komputera - czêœæ komputera obejmuj¹ca
sterowanie, uk³ady wykonuj¹ce operacje arytmetyczno-logiczne
oraz pamiêæ komputera (rejestry, pamiêæ operacyjna), z wy³¹czeniem zewnêtrznych urz¹dzeñ i pamiêci zewnêtrznej (dyski twarde,
stacje dysków elastycznych, stacje taœm magnetycznych itp.);
16) jednostka obliczeniowa (j.o.) - jednostka okreœlaj¹ca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartoœci pieniê¿nych, wynosz¹ca 120-krotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za ubieg³y kwarta³, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
17) katastrofa budowlana - niezamierzone, gwa³towne ca³kowite lub
czêœciowe zniszczenie obiektu budowlanego, a tak¿e konstrukcyjnych elementów rusztowañ, elementów urz¹dzeñ formuj¹cych, œcianek szczelnych i obudowy wykopów; w rozumieniu prawa budowlanego;
18) koszt wytworzenia produktów lub pó³produktów - rzeczywiœcie poniesione koszty materia³ów i robocizny u¿ytych do wyprodukowania œrodków obrotowych danego rodzaju;
19) koszt zakupu towarów - wydatki rzeczywiœcie poniesione bezpoœrednio na zakup danego rodzaju œrodków obrotowych; nie obejmuje on jakichkolwiek mar¿, prowizji, op³at i kosztów dodatkowych poniesionych w zwi¹zku z zakupem takiego mienia;
20) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia
z budynku/lokalu, zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami
niniejszych OWU, w celu przyw³aszczenia mienia:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami
lub
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem lub
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku lub
d) przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem, jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego
ukrycia;
21) kradzie¿ z w³amaniem mienia przewo¿onego - zabór mienia
przez osobê trzeci¹ celem jego przyw³aszczenia po usuniêciu lub
uszkodzeniu w sposób trwa³y przeszkody utrudniaj¹cej dostêp do
œrodka transportu, czêœci jego konstrukcji lub specjalnego zabezpieczenia utrudniaj¹cego dostêp do jego wnêtrza;

22)lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie siê mas: œniegu, lodu,
ska³ lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych;
23)list przewozowy - dokument form¹ i treœci¹ spe³niaj¹cy wymogi
prawne, potwierdzaj¹cy fakt zawarcia umowy przewozu ubezpieczonego mienia;
24)lokal u¿ytkowy - u¿ytkowane wy³¹cznie przez Ubezpieczonego na
mocy posiadanego tytu³u prawnego trwale wyodrêbnione pomieszczenie lub pomieszczenia w budynku, w którym/których prowadzona jest przez Ubezpieczonego wskazana we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœæ gospodarcza, zwany w dalszej czêœci lokalem;
25)mienie prywatne pracowników - przedmioty osobistego u¿ytku
pracowników Ubezpieczonego, które zwyczajowo mog¹ znajdowaæ siê w miejscu pracy, z wy³¹czeniem: wartoœci pieniê¿nych,
dokumentów, sprzêtu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych i komputerów przenoœnych) oraz pojazdów mechanicznych;
26) nak³ady inwestycyjne - sta³e elementy wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz w³asnych b¹dŸ obcych budynków, lokali, trwale z nimi zwi¹zane, a w szczególnoœci: wbudowane meble, mebloœcianki, posadzki, antresole, sufity podwieszane, kominki, drzwi i okna wraz z zamkniêciami, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i sygnalizacyjne, a tak¿e
instalacje i urz¹dzenia grzewcze, sanitarne, klimatyzacyjne, gazowe, oœwietleniowe i elektryczne oraz wyk³adziny, boazerie, pow³oki
malarskie œcian, sufitów i pod³óg; za nak³ady inwestycyjne uwa¿a
siê równie¿ nak³ady poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoñczenie
wnêtrz, w których prowadzona jest przez Ubezpieczonego dzia³alnoœæ gospodarcza wskazana we wniosku o ubezpieczenie;
27) osoba bliska - ma³¿onek, konkubent, dzieci, osoby przysposobione,
pasierbowie, rodzice, przysposabiaj¹cy, ojczym, macocha, teœciowie, dziadkowie, wnukowie, rodzeñstwo, ziêciowie, synowe;
28) osoba trzecia - osoba pozostaj¹c¹ poza stosunkiem umownym wynikaj¹cym z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU;
29) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, niespowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;
30) pêkanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem polegaj¹ce na pêkniêciu znajduj¹cych siê wewn¹trz budynku/lokalu instalacji rur dop³ywowych lub odp³ywowych (kanalizacyjnych), instalacji
grzewczych, instalacji tryskaczowej lub gaœniczej;
31) piorun - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt;
32) podwykonawca - osoba, której Ubezpieczony zleci³ wykonanie zobowi¹zania;
33) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu
wody w korytach wód p³yn¹cych lub w zbiornikach wód stoj¹cych na
skutek opadów atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów
lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych;
34) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;
35) pracownik - osoba zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania, spó³dzielczej umowy o pracê;
36) przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej - wskazany we wniosku
o ubezpieczenie przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug zapisów PKD, bêd¹cy obszarem dzia³alnoœci prowadzonej przez Ubezpieczonego i podlegaj¹cy ochronie ubezpieczeniowej;
37) przedmioty wartoœciowe - przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, zabytkowej;
38) przepiêcie - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej lub
elektronicznej, powoduj¹ca wyst¹pienie napiêcia znacznie przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta
dla danego urz¹dzenia;
39) rabunek - usi³owanie zaboru lub zabór mienia dokonany przez
sprawcê przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego lub jego pracowników przez:
a) doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci
lub
b) doprowadzenie do lokalu (a w przypadku wartoœci pieniê¿nych - do urz¹dzenia lub pomieszczenia do przechowywania
wartoœci pieniê¿nych) osoby posiadaj¹cej klucze i zmuszenie
jej do otwarcia b¹dŸ te¿ otwarcie tych zabezpieczeñ przez
sprawcê kluczami zrabowanymi;
40) rewolucja - proces gwa³townych przemian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie;
41) rozmro¿enie - utrata w³aœciwoœci handlowych œrodków obrotowych w wyniku podwy¿szenia temperatury w urz¹dzeniu ch³odniczym uniemo¿liwiaj¹ca ich sprzeda¿/u¿ycie w obrocie handlowym;
42)sabota¿ - umyœlna dezorganizacja pracy przez uchylanie siê od
niej lub przez wadliwe jej wykonanie oraz umyœlne zniszczenie
mienia pracodawcy;

43)sadza - czarny proszek z³o¿ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wskutek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wêgla (w tym gazu ziemnego lub wêglowodorów), który nagle wydoby³ siê z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia b¹dŸ jest produktem po¿aru powsta³ego w ubezpieczonym mieniu; ubezpieczenie
nie obejmuje ci¹g³ego i powolnego oddzia³ywania sadzy na ubezpieczone mienie;
44)strajk - zbiorowo zaplanowana przez pracowników i zmierzaj¹ca
do okreœlonego celu przerwa w pracy;
45) szkoda osobowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia;
46) szkoda rzeczowa w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej
- szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, a w odniesieniu
do klauzuli OC za szkody w mieniu przechowywanym - polegaj¹ca
na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia;
47) szkoda w ubezpieczeniu mienia - szkoda bêd¹ca nastêpstwem
wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na utracie, zniszczeniu,
uszkodzeniu mienia;
48) œnieg - gwa³towne niszcz¹ce dzia³anie ciê¿aru œniegu lub lodu
bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewrócenie lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone mienie,
a tak¿e nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹
œniegu lub lodu;
49) œrodki niskocenne - nieewidencjonowane rzeczowe sk³adniki maj¹tku, o jednostkowej wartoœci poni¿ej 3 500 z³, zwi¹zane z wykonywan¹ i wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹, nie
zaliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do œrodków trwa³ych;
50) œrodki obrotowe - materia³y, pó³produkty wykorzystywane przez
Ubezpieczonego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz
produkty gotowe wytworzone lub nabyte w celu sprzeda¿y w ramach
dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie;
51) œrodki trwa³e - budynki/lokale i budowle oraz maszyny i urz¹dzenia
bêd¹ce œrodkami trwa³ymi w rozumieniu ustawy o rachunkowoœci
wykorzystywane przez Ubezpieczonego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie;
52) transport krajowy - przewóz rozpoczynaj¹cy siê i koñcz¹cy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
53) transport obcy - przewóz ubezpieczonego mienia powierzonego
do przewozu przewoŸnikowi zawodowemu na podstawie listu
przewozowego lub innego dokumentu przewozowego;
54) transport w³asny - przewóz ubezpieczonego mienia dokonywany
przez Ubezpieczonego lub jego pracowników œrodkami transportu stanowi¹cymi w³asnoœæ Ubezpieczonego;
55)trzêsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka, gwa³towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracalne
deformacje oœrodka skalnego w g³êbi Ziemi, czemu towarzyszy
naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych;
56)ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - ubezpieczenie,
w którym Ubezpieczaj¹cy dla danej grupy mienia, wed³ug przyjêtej wartoœci ubezpieczeniowej deklaruje wysokoœæ sumy ubezpieczenia odpowiadaj¹c¹ wysokoœci przypuszczalnej maksymalnej straty, która mo¿e powstaæ w tej grupie mienia w wyniku
jednego wypadku ubezpieczeniowego objêtego zakresem umowy ubezpieczenia;
57)ubezpieczenie systemem sum sta³ych - ubezpieczenie, w którym
Ubezpieczaj¹cy w danej grupie mienia deklaruje wysokoœci sum
ubezpieczenia w pe³nej wartoœci ubezpieczeniowej odpowiadaj¹cej najwy¿szej mo¿liwej dziennej wartoœci przewidywanej, w okresie ubezpieczenia dla tej grupy mienia; w ubezpieczeniach systemem sum sta³ych ma zastosowanie zasada proporcji;
58)uderzenie pojazdu l¹dowego - uderzenie obcego pojazdu, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym (w tym pojazdu szynowego), powoduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia;
59)udzia³ w³asny - okreœlona procentowo lub kwotowo w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU czêœæ nale¿nego z tej umowy odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony ponosi
we w³asnym zakresie;
60)upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - upadek drzew
lub ich elementów, czêœci budowli lub innych przedmiotów na
ubezpieczone mienie w nastêpstwie zdarzenia losowego objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹;
61)upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe l¹dowanie obiektu lataj¹cego (wyprodukowanego przez cz³owieka) silnikowego, bezsilnikowego lub innego, a tak¿e upadek jego czêœci
lub przewo¿onego nim ³adunku;
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62) wandalizm - bezprawne, bezpoœrednie i celowe uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wy³¹czeniem pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, nie zwi¹zane z innym celem dzia³ania tych osób;
63) wartoœæ ewidencyjna brutto - wartoœæ mienia, która zgodnie z ustaw¹
o rachunkowoœci odpowiada wartoœci pocz¹tkowej mienia z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przeszacowañ;
64) wartoœæ nowa - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:
a) w przypadku budynków/lokali lub budowli - wartoœæ odpowiadaj¹ca bezpoœrednim kosztom odbudowy ustalonym zgodnie
z powszechnie obowi¹zuj¹cymi zasadami kosztorysowania robót
w budownictwie, w tym samym miejscu, przyjmuj¹c œredni regionalny poziom cen materia³ów, robocizny, sprzêtu, wskaŸników,
narzutów z uwzglêdnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykoñczenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materia³ów,
b) w przypadku maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia oraz sprzêtu
elektronicznego - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych
parametrach z uwzglêdnieniem kosztów transportu i monta¿u,
c) w przypadku nak³adów inwestycyjnych - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia nak³adów inwestycyjnych istniej¹cych przed wyst¹pieniem szkody;
65)wartoœci pieniê¿ne:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne zwane gotówk¹,
b) czeki,
c) z³oto, srebro i wyroby z nich, kamienie szlachetne i per³y, a tak¿e
platyna i inne metale z grupy platynowców i wyroby z nich wykonane;
66)wartoœæ rynkowa lokalu u¿ytkowego - wartoœæ lokalu u¿ytkowego ustalona na dzieñ zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu
o porównanie przeciêtnych cen transakcji zbywania praw do lokali
u¿ytkowych podobnych do przedmiotu ubezpieczenia, które by³y
przedmiotem obrotu rynkowego na lokalnym terenie;
67)wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona o zu¿ycie
techniczne; w przypadku maszyn i urz¹dzeñ podlegaj¹cych szybkiemu postêpowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespo³y komputerowe, inny sprzêt elektroniczny) za wartoœæ rzeczywist¹ uwa¿a siê
aktualn¹ wartoœæ nabycia (uwzglêdniaj¹c normalne zu¿ycie) urz¹dzenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych b¹dŸ zbli¿onych
parametrach; w odniesieniu do wartoœci pieniê¿nych za wartoœæ
rzeczywist¹ uwa¿a siê wartoœæ nominaln¹;
68)wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane
ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu
do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany
tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek
ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie
ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹ na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie zewnêtrzne, z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u producenta;
69)wymienne noœniki danych - noœniki umo¿liwiaj¹ce gromadzenie
informacji nadaj¹cych siê do odczytu maszynowego, bêd¹ce elementami wielokrotnego u¿ytku, przeznaczonymi do wymiany przez
u¿ytkownika (np. wyjmowalne dyski magnetyczne, dyski optyczne,
taœmy magnetyczne, dyskietki);
70)wypadek œrodka transportu - zderzenie pojazdu z jakimkolwiek
obiektem, przewrócenie siê oraz wypadniêcie z trasy œrodka transportu oraz powoduj¹ce szkodê w ³adunku zawalenie siê czêœci
konstrukcyjnej drogi;
71)wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce szkodê osobow¹ lub rzeczow¹, powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody
bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej
samej przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê
za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia;
72) wyposa¿enie - rzeczowe sk³adniki maj¹tku, zwi¹zane z wykonywan¹
i wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹, nie zaliczane
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do œrodków trwa³ych;
73) zalanie - bezpoœrednie dzia³anie na ubezpieczone mienie wody,
pary, cieczy lub innych substancji, które wydosta³y siê w sposób
niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaœniczych oraz innych instalacji technologicznych wskutek:
a) awarii tych instalacji lub urz¹dzeñ,
b) nieumyœlnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodoci¹gowej,
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c) samoczynnego otworzenia siê g³ówek tryskaczowych z innych
przyczyn ni¿ po¿ar,
d) cofniêcia siê wody lub œcieków z ogólnodostêpnej sieci wodoci¹gowej albo kanalizacyjnej,
Przez zalanie rozumie siê równie¿ dzia³anie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy, lub innych substancji spowodowane przez
osoby trzecie;
74) zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w ³opatce
wiêcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu;
75) zamieszki - sytuacja, gdy grupa osób porusza siê w sposób zak³ócaj¹cy spokój i porz¹dek publiczny oraz dokonuje aktów przemocy
przeciwko osobom lub aktów zniszczenia mienia;
76) zapadanie siê ziemi - obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia
siê podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
77) zasada pro rata temporis - metoda naliczania sk³adki ubezpieczeniowej, gdzie sk³adka nale¿na ma siê w takiej proporcji do
sk³adki rocznej, w jakiej liczba dni, na które udzielana jest ochrona
ubezpieczeniowa ma siê do liczby dni w roku.
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowi¹ce w³asnoœæ
Ubezpieczonego lub posiadane przez niego na podstawie innego
tytu³u prawnego, pozostaj¹ce w zwi¹zku i wykorzystywane w prowadzeniu objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹ dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Za op³at¹ sk³adki dodatkowej ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête
mo¿e zostaæ równie¿ mienie prywatne pracowników Ubezpieczonego.
3. Za op³at¹ sk³adki dodatkowej ochron¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e
zostaæ objêta odpowiedzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego za szkody powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie.
4. Miejsce ubezpieczenia stanowi miejsce wskazane we wniosku,
o ile nie umówiono siê inaczej.
5. Zakres terytorialny w ubezpieczeniu mienia obejmuje szkody powsta³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym we wniosku o ubezpieczenie, o ile nie umówiono siê inaczej.
6. Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych powsta³ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie umówiono siê inaczej.
Ogólne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§5
1. Je¿eli nie postanowiono inaczej w klauzulach dodatkowych, bez
wzglêdu na przedmiot ubezpieczenia, wy³¹czona jest odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. za szkody:
1) wyrz¹dzone umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
2) wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, chyba ¿e zap³ata odszkodowania odpowiada w danych
okolicznoœciach wzglêdom s³usznoœci;
3) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê, z któr¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
4) wyrz¹dzone osobom bliskim Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
5) wyrz¹dzone umyœlnie lub wynikaj¹ce z ra¿¹cego niedbalstwa
osób, za które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ (reprezentantów), a którymi w rozumieniu niniejszych
OWU stosownie do formy organizacyjnej Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego s¹:
a) w przedsiêbiorstwach pañstwowych i komunalnych: dyrektor, jego zastêpcy, zarz¹dca oraz pe³nomocnicy,
b) w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcyjnych:
cz³onkowie zarz¹du, prokurenci oraz pe³nomocnicy,
c) w spó³kach komandytowo-akcyjnych: komplementariusze bêd¹cy osobami fizycznymi, prokurenci oraz pe³nomocnicy,
d) w spó³kach jawnych oraz komandytowych: komplementariusze bêd¹cy osobami fizycznymi, wspólnik, prokurenci oraz
pe³nomocnicy,
e) w spó³kach partnerskich: partnerzy, prokurenci oraz pe³nomocnicy,

f) w spó³kach cywilnych: wspólnicy, prokurenci oraz pe³nomocnicy,
g) w spó³dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: cz³onkowie zarz¹du, prokurenci oraz pe³nomocnicy,
h) w przypadku osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹: pe³nomocnicy;
6) wyrz¹dzone przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, ich reprezentantów, pracowników albo ich osoby bliskie bêd¹ce pod wp³ywem alkoholu, narkotyków, œrodków psychotropowych lub innych
podobnie dzia³aj¹cych œrodków odurzaj¹cych;
7) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przestêpstwa
pope³nionego przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub
ich reprezentantów, pracowników;
8) powsta³e wskutek reakcji j¹drowej, oddzia³ywania energii j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, promieniowania jonizuj¹cego, ska¿enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys³owymi
oraz oddzia³ywania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych i maserowych;
9) powsta³e w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zniszczenia, zajêcia na mocy aktu prawnego albo decyzji w³adz pañstwowych
lub samorz¹dowych nale¿¹cego do Ubezpieczonego mienia,
niezale¿nie od formy w³asnoœci;
10)powsta³e w miejscach niewskazanych w umowie jako miejsce
ubezpieczenia, chyba ¿e umówiono siê inaczej;
11)powsta³e na skutek dzia³añ wojennych, zamieszek, rozruchów,
strajków, lokautu, sabota¿u, rewolucji, powstania;
12)bêd¹ce wynikiem aktów terrorystycznych, chyba ¿e umówiono
siê inaczej;
13) geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;
14) powsta³e w mieniu nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny;
15)w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikuj¹cych siê do likwidacji albo „z³omowania” oraz w œrodkach obrotowych przeterminowanych lub wycofanych z obrotu handlowego;
16)w mieniu nieu¿ytkowanym w dzia³alnoœci gospodarczej;
17)bêd¹ce skutkiem wydania lub braku wydania decyzji administracyjnej;
18)w mieniu niezg³oszonym do ubezpieczenia;
19)wyrz¹dzone bezpoœrednio lub poœrednio wskutek dzia³ania wirusów komputerowych;
20)objête systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych.

8. Wartoœci sum ubezpieczenia mienia ustalane s¹ w wartoœci netto,
bez podatku od towarów i us³ug (VAT) podlegaj¹cego odliczeniu
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, chyba ¿e postanowiono
inaczej.
9. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy ustala wed³ug wartoœci ubezpieczeniowej
odpowiadaj¹cej:
1) wartoœci ewidencyjnej brutto - je¿eli stopieñ umorzenia nie
przekracza 50% lub je¿eli stopieñ zu¿ycia technicznego nie
przekracza 50%;
2) wartoœci nominalnej;
3) wartoœci nowej - je¿eli stopieñ zu¿ycia technicznego nie przekracza 50%;
4) wartoœci rynkowej;
5) wartoœci rzeczywistej.
§7
1. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne;
2) koszty dodatkowe okreœlone w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU.

Suma ubezpieczenia

2. W granicach sumy gwarancyjnej okreœlonej w § 68 pokrywane s¹
równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne;
2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego poniesione przez Ubezpieczonego w zwi¹zku ze zg³oszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi,
w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców
prawnych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty
te pokrywane bêd¹ do wysokoœci stawek minimalnych okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci
adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwoœci;
3) koszty dodatkowe okreœlone w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU.

§6

§ 8

1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia z ograniczeniem odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. do sum ubezpieczenia
ustalonych przez Ubezpieczaj¹cego odrêbnie dla poszczególnych
grup mienia oraz limitów odpowiedzialnoœci ustalonych w niniejszych OWU.

1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód
powsta³ych w ramach ubezpieczenia mienia stanowi suma ubezpieczenia, przy zastrze¿eniu odpowiednich limitów okreœlonych
w niniejszych OWU, podana dla danych grup ubezpieczonego mienia, z tym ¿e dla:
1) budynków, budowli lub lokali - suma ubezpieczenia dla poszczególnego obiektu podana w wykazie ubezpieczonych budynków, budowli i lokali;
2) maszyn i urz¹dzeñ oraz sprzêtu elektronicznego - suma ubezpieczenia dla poszczególnego œrodka trwa³ego wykazanego
w ewidencji œrodków trwa³ych albo w wykazie ubezpieczonego
mienia;
3) wyposa¿enia - suma ubezpieczenia dla poszczególnego sk³adnika maj¹tku wykazanego w ewidencji wyposa¿enia albo
w wykazie ubezpieczonego mienia;
4) œrodków niskocennych - suma deklarowana do ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego w ramach ustalonego limitu, ale
nie wiêcej ni¿ 20 000 z³ dla danego rodzaju ubezpieczenia;
5) mienia prywatnego pracownika - suma ubezpieczenia okreœlona dla jednego pracownika, ale nie wiêcej ni¿ 1 000 z³ dla
jednego pracownika;
6) szyb i przedmiotów szklanych - suma ubezpieczenia okreœlona dla danej grupy mienia;
7) wartoœci pieniê¿nych - suma deklarowana do ubezpieczenia
przez Ubezpieczaj¹cego w ramach ustalonego limitu, ale nie
wiêcej ni¿ 100 000 z³.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, UNIQA TU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoœci za szkody wy³¹czone z ochrony ubezpieczeniowej w innych zapisach niniejszych OWU.

2. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodowania stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.
3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia deklaruje Ubezpieczaj¹cy przy zg³aszaniu mienia do ubezpieczenia.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki, suma ubezpieczenia
mo¿e zostaæ podwy¿szona.
5. Suma ubezpieczenia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 suma ubezpieczenia mo¿e
na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki
zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci.
7. Zapisy ust. 1 - 6, poza ust. 3, stosuje siê równie¿ odpowiednio do
sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej.

2. Górne granice odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód
powsta³ych w ramach ubezpieczenia OC okreœlono w § 68 niniejszych OWU.
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3. Jeœli w dniu powstania szkody okreœlona przez Ubezpieczaj¹cego
w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia:
1) przewy¿sza faktyczn¹ wartoœæ mienia (nadubezpieczenie) - UNIQA
TU S.A. odpowiada wy³¹cznie do wysokoœci szkody ustalonej wed³ug zasad okreœlonych dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia zawartej na mocy niniejszych OWU;
2) jest ni¿sza od faktycznej wartoœci mienia (niedoubezpieczenie)
- odszkodowanie ustalone jest w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego do faktycznej wartoœci ubezpieczonego mienia.
4. Faktyczna wartoœæ mienia, o której mowa w ust.3 ustalana jest
w procesie likwidacji szkód w oparciu i zgodnie z rodzajem wartoœci ubezpieczeniowej przyjêtym w umowie lub okreœlonym na gruncie niniejszych OWU dla danego rodzaju mienia.
5. Zasada okreœlona w ust. 3 pkt 2 nie ma zastosowania w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka z zastrze¿eniem zapisu § 56 ust. 5.
6. Z zachowaniem pozosta³ych zapisów niniejszych OWU, przy wyp³acie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, je¿eli stosunek wartoœci dotkniêtego szkod¹ mienia na dzieñ powstania szkody do sumy ubezpieczenia tego mienia wskazanej
w dokumencie ubezpieczenia nie przekracza 120%. Postanowienie niniejsze ma zastosowanie wy³¹cznie do mienia ubezpieczonego systemem sum sta³ych.
Sk³adka
§9
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³adek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) rodzaju ubezpieczenia;
2) rodzaju mienia przyjêtego do ubezpieczenia;
3) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
4) wysokoœci sum ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
5) systemu ubezpieczenia;
6) zakresu ubezpieczenia;
7) konstrukcji budynku;
8) rodzaju zastosowanych, dodatkowych ponad wymagane, œrodków zabezpieczenia mienia;
9) czêstotliwoœci op³acania sk³adki;
10)dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia (szkodowoœæ, bezszkodowoœæ);
11)kontynuacji ubezpieczenia;
12) wysokoœci udzia³u w³asnego i/lub franszyzy;
13) przedmiotu wykonywanej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej;
14) miejsca ubezpieczenia;
15)zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
16)indywidualnej oceny ryzyka.
2. Zni¿ki sk³adki w umowach z rocznym okresem ubezpieczenia udzielane s¹ z tytu³u:
1) zastosowanych, dodatkowych ponad wymagane, œrodków zabezpieczenia mienia;
2) ubezpieczenia mienia systemem sum sta³ych, o ile nie stanowi
to wymogu koniecznego do zawarcia umowy ubezpieczenia na
podstawie niniejszych OWU;
3) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia (przy czym ka¿da
szkoda, za któr¹ zosta³o przyznane lub wyp³acone odszkodowanie powoduje ca³kowit¹ utratê dotychczasowych zni¿ek
z tego tytu³u w danym rodzaju ubezpieczenia);
4) kontynuacji ubezpieczenia;
5) wysokoœci udzia³u w³asnego i/lub franszyzy;
6) jednorazowej op³aty sk³adki;
7) wysokoœci sum ubezpieczenia;
8) innych czynników w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
3. Warunkiem uzyskania zni¿ki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest
z³o¿enie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego we wniosku
oœwiadczenia o rodzajach zastosowanych œrodków zabezpieczenia mienia i ich sta³ej sprawnoœci technicznej; zni¿ki te nie maj¹
zastosowania do ubezpieczeñ:
1) wartoœci pieniê¿nych;
2) szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia;
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3) w których zastosowanie dodatkowych zabezpieczeñ stanowi
wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia;
4) zawartych na mocy klauzuli ubezpieczenia mienia na placu;
5) zawartych na mocy klauzuli ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia;
6) w innych przypadkach okreœlonych na gruncie niniejszych OWU.
4. Zwy¿ki sk³adki udzielane s¹:
1) z tytu³u ubezpieczenia mienia systemem pierwszego ryzyka;
2) z tytu³u ubezpieczenia mienia wed³ug wartoœci nowej/rynkowej;
3) ze wzglêdu na wysokoœæ sumy ubezpieczenia;
4) ze wzglêdu na wysokoœæ udzia³u w³asnego i/lub franszyzy;
5) ze wzglêdu na rodzaj obejmowanego ochron¹ mienia;
6) w zale¿noœci od wybranego zakresu ubezpieczenia;
7) z tytu³u ubezpieczenia mienia wed³ug wartoœci ewidencyjnej
brutto.
5. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
6. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
7. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
8. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
9. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki lub jej raty
uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.
10. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a uiszczona.
11. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu,
za który przypada³a niezap³acona sk³adka.
12. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
13. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.
14. Zapis ust. 13 nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.
15. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego
¿¹dania druga strona mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 10
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego. Wniosek o ubezpieczenie stanowi integraln¹ czêœæ
umowy ubezpieczenia.

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ co
najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczaj¹cego
i Ubezpieczonego;
2) miejsce ubezpieczenia (adresy lokalizacji);
3) okres ubezpieczenia;
4) rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej PKD oraz REGON;
5) przedmiot i zakres ubezpieczenia;
6) proponowan¹ wysokoœæ sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej i sposób jej ustalenia;
7) limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego (o ile zosta³
ustalony);
8) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich
iloœci, rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy iloœæ
szkód przekracza 5 rocznie, za zgod¹ UNIQA TU S.A. mo¿na
odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz iloœæ okreœlaj¹c przy tym
rodzaj szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku).
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie zg³oszony do ubezpieczenia maj¹tek pozostaj¹cy w zwi¹zku z prowadzon¹ i wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, w tym mienie ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowoœci i przepisami podatkowymi albo zg³oszone przez Ubezpieczaj¹cego do ubezpieczenia w wykazie.
4. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia,
o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego.
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzale¿nia siê od wyników analizy
ryzyka ubezpieczeniowego i spe³nienia przez Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego dodatkowych warunków o ile zosta³y na³o¿one
i przedstawione przez UNIQA TU S.A. Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
6. UNIQA TU S.A. w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia
mo¿e dodatkowo ograniczyæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ poprzez wy³¹czenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej tych zdarzeñ lub
przedmiotów ubezpieczenia, które ocenione zostan¹, jako generuj¹ce wysokie ryzyko ubezpieczeniowe.

Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela
§ 13
1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres jednego roku, chyba ¿e
umówiono siê inaczej.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia nastêpuj¹cego po zawarciu umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia
nastêpnego po zap³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty, chyba ¿e
umówiono siê inaczej.
3. W razie potrzeby wyrównania okresów ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeñ dopuszcza siê ubezpieczenia krótkoterminowe.
§ 14
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z up³ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej;
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez UNIQA
TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci w przypadku o którym
mowa w § 9 ust. 10;
7) z dniem likwidacji mienia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹
w odniesieniu do tego mienia;
8) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przejœcia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba ¿e prawa z umowy
ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcê.
2. Je¿eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy jest
przedsiêbiorc¹ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
§ 15

7. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza siê polis¹ lub innym
dokumentem ubezpieczenia.
8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.

Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku okreœlonym w § 9 ust. 15,
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
wskazanej we wniosku o ubezpieczenie;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po zaistnieniu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§ 11
§ 16
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obowi¹zki okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 9
ust. 11 i 15;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿nych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawd¹ a maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku ubezpieczeniowego,
b) ra¿¹ce niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w ubezpieczeniach OC - w zabezpieczeniu mienia
bêd¹cego pod kontrol¹ albo nadzorem Ubezpieczonego ponosz¹cego z tego tytu³u odpowiedzialnoœæ cywiln¹ bêd¹c¹
przedmiotem umowy ubezpieczenia.

§ 12
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji.

2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
3. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
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Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 17
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do:
1) udzielenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie
trwania ochrony ubezpieczeniowej informacji o posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej mienia zg³aszanego do ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka u innych ubezpieczycieli;
2) informowania na piœmie o zmianie przedmiotu wykonywanej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu PKD;
3) przestrzegania powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹cych
na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a w szczególnoœci przepisów:
a) dotycz¹cych prowadzonej przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
gospodarczej,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o ochronie przeciwpo¿arowej i odgromowej,
d) prawa budowlanego,
e) o normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urz¹dzeñ
technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad urz¹dzeniami technicznymi,
f) okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 14 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad i wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych przechowywanych i transportowanych
przez przedsiêbiorców i inne jednostki organizacyjne;
4) posiadania odpowiednich zezwoleñ, koncesji lub licencji zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci lub posiadaniem mienia, je¿eli
przepisy prawa nak³adaj¹ na Ubezpieczonego obowi¹zek ich posiadania;
5) stosowania zastrze¿onych w niniejszych OWU i w umowie ubezpieczenia wymogów zabezpieczenia mienia;
6) przestrzegania przepisów bran¿owych, zaleceñ producenta w zakresie monta¿u, warunków eksploatacji oraz sposobu u¿ytkowania sprzêtu
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹;
7) przestrzegania przepisów w sprawie okreœlenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania danych osobowych;
8) wykonywania kopii bezpieczeñstwa danych co najmniej raz na dwa
miesi¹ce;
9) przechowywania kopii zapasowych danych oraz oprogramowania
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu poza pomieszczeniem,
gdzie znajduje siê ubezpieczone mienie;
10)zapewnienia przedstawicielom UNIQA TU S.A. dostêpu na ¿¹danie do ubezpieczonego mienia w celu lustracji ryzyka ubezpieczeniowego;
11)prowadzenia ksi¹g rachunkowych i podatkowych, ewidencji ksiêgowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o rachunkowoœci oraz innymi przepisami prawa;
12) przechowywania dokumentów ksiêgowych i podatkowych w bezpiecznym miejscu w celu unikniêcia ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich odtworzenie;
13) dbania o konserwacjê przewodów i urz¹dzeñ doprowadzaj¹cych
lub odprowadzaj¹cych wodê albo œcieki (wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); wszelkie inwestycje i przeróbki niezbêdne w ocenie rzeczoznawców lub w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów do w³aœciwej konserwacji i prawid³owego
dzia³ania przewodów i urz¹dzeñ musz¹ byæ wykonywane niezw³ocznie;
14) pozostawienia zamkniêtego g³ównego zaworu doprowadzaj¹cego wodê, na czas nieu¿ytkowania, je¿eli budynki lub lokale,
w których znajduje siê ubezpieczone mienie pozostaj¹ w okresie
ubezpieczenia faktycznie nieu¿ytkowane i nieczynne przez okres
d³u¿szy ni¿ 10 dni.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w razie powstania szkody
§ 18
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) u¿ycia dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezw³ocznego zawiadomienia UNIQA TU S.A. o wypadku:
a) przy czym zg³oszenie to winno nast¹piæ nie póŸniej ni¿
w ci¹gu:
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-

5 dni roboczych, z tym, ¿e:
w odniesieniu do kradzie¿y z w³amaniem i rabunku oraz
w odniesieniu do szkód w mieniu w transporcie - 3 dni
roboczych.
b) wszczêciu postêpowania s¹dowego lub administracyjnego
dotycz¹cego przedmiotu ubezpieczenia;
3) natychmiastowego powiadomienia organów œcigania o szkodzie znacznych rozmiarów lub z ofiarami w ludziach;
4) podania informacji s³u¿¹cych wyjaœnieniu okolicznoœci zwi¹zanych z powstaniem szkody i ustaleniem jej rozmiarów;
5) zabezpieczenia mo¿noœci dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, miêdzy innymi
poprzez z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do
skutecznego ich dochodzenia;
6) niezw³ocznego powiadomienia UNIQA TU S.A. w przypadku
pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na drogê s¹dow¹, w zwi¹zku z zaistnia³¹ szkod¹, z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej;
7) przed³o¿enia UNIQA TU S.A. orzeczenia s¹dowego w terminie
umo¿liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem
uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia;
8) niedokonywania zmian stanu faktycznego na miejscu szkody do
czasu dokonania oglêdzin przez przedstawiciela UNIQA TU S.A.,
chyba ¿e zmiana jest konieczna w celu zapobie¿enia powstawaniu dalszych szkód lub zabezpieczenia mienia; UNIQA TU S.A.
nie mo¿e powo³ywaæ siê na to postanowienie, je¿eli nie rozpoczê³o czynnoœci likwidacyjnych w ci¹gu 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody;
9) z³o¿enia w uzgodnionym z UNIQA TU S.A. terminie, sporz¹dzonego na w³asny koszt rachunku poniesionych strat oraz dokumentów uzasadniaj¹cych roszczenie;
10)umo¿liwienia UNIQA TU S.A. dokonanie niezbêdnych czynnoœci
w celu ustalenia okolicznoœci powstania szkody, zasadnoœci
i wysokoœci roszczenia, udostêpnienia ksi¹g rachunkowych,
bilansów, rachunków, faktur oraz innych ewidencji prowadzonej
dzia³alnoœci oraz udzielenia wszelkiej pomocy i wyjaœnieñ w celu
ustalenia sprawcy szkody.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust. 1 pkt 1
UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu.
3. W razie naruszenia obowi¹zku okreœlonego w ust. 1 pkt 2 ppkt a)
z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa, UNIQA TU S.A. mo¿e
odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, je¿eli naruszenie obowi¹zku przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o
UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
4. Niedope³nienie któregokolwiek obowi¹zku wymienionego w ust. 1
poza wymienionymi w pkt 1, 2 oraz 5 mo¿e skutkowaæ, w ubezpieczeniu mienia, odmow¹ wyp³aty czêœci lub ca³oœci odszkodowania,
je¿eli mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci powstania szkody oraz
jej rozmiar albo wysokoœæ odszkodowania.
§ 19
UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub
w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê
przys³uguj¹cych mu praw w stosunku do osób odpowiedzialnych za
szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania UNIQA TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu
ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu
mienia
§ 20
1. Wysokoœæ szkody ustala siê na podstawie stwierdzonego faktycznego rozmiaru szkody oraz kosztów koniecznych do odtworzenia
stanu pierwotnego istniej¹cego przed wyst¹pieniem szkody, bez
równoczesnego unowoczeœnienia i przebudowy mienia bêd¹cego
przedmiotem szkody.
2. Ustalenie wysokoœci szkody UNIQA TU S.A. przeprowadza przy
wspó³udziale Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego przedstawicieli, przy czym w razie braku takiego wspó³dzia³ania UNIQA
TU S.A. mo¿e dokonaæ ustalenia wysokoœci szkody samodzielnie na
podstawie w³asnych cenników i kalkulacji.

§ 21
Wysokoœæ szkody w poszczególnych grupach mienia ustala siê w sposób
nastêpuj¹cy:
1) dla budynków, budowli lub lokali ubezpieczonych:
a) w wartoœci nowej lub ewidencyjnej brutto - koszty odbudowy lub remontu uszkodzonego obiektu z zachowaniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów, rodzaju zastosowanych materia³ów i wyposa¿enia potwierdzone kosztorysem, przed³o¿onym przez Ubezpieczonego i wykonanym zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalania cen dla robót budowlanych stosowanych
w budownictwie,
b) w wartoœci rzeczywistej - koszt odbudowy lub remontu uszkodzonego obiektu ustalony na zasadach okreœlonych w lit. a,
pomniejszony o ustalony na dzieñ szkody faktyczny stopieñ zu¿ycia technicznego uszkodzonych danych elementów, elementów scalonych albo obiektu;
2) dla lokali ubezpieczonych w wartoœci rynkowej - w wysokoœci
aktualnej wartoœci rynkowej;
3) dla œrodków obrotowych - udokumentowane koszty ich wytworzenia, przetworzenia lub nabycia;
4) dla maszyn i urz¹dzeñ, wyposa¿enia oraz sprzêtu elektronicznego ubezpieczonych:
a) w wartoœci nowej lub ewidencyjnej brutto - koszty nabycia
mienia tego samego rodzaju, typu i wydajnoœci lub koszt naprawy, z uwzglêdnieniem kosztów monta¿u, demonta¿u i transportu,
b) w wartoœci rzeczywistej - koszty okreœlone w lit. a, pomniejszone o ustalony na dzieñ szkody faktyczny stopieñ zu¿ycia;
5) dla œrodków niskocennych - wartoœæ rzeczywista;
6) dla wartoœci pieniê¿nych:
a) w odniesieniu do gotówki - nominalna wartoœæ, a w przypadku
waluty obcej jej nominalna wartoœæ przeliczona na walutê
polsk¹ wed³ug kursu œredniego walut obcych ustalonego przez
NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu ustalenia odszkodowania,
b) w czekach - na podstawie potwierdzonej kwoty zrealizowanego czeku;
c) w odniesieniu do z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³,
a tak¿e platyny i innych metali z grupy platynowców i wyrobów
z nich - cena ich nabycia lub koszt wytworzenia;
7) dla mienia przyjêtego od osób trzecich:
a) w celu wykonania us³ugi - wartoœæ rzeczywista zwiêkszona
o udowodnione nak³ady Ubezpieczonego albo koszty naprawy
uszkodzonego mienia,
b) do sprzeda¿y komisowej - wartoœæ rzeczywista oznaczona
w dowodzie przyjêcia bez prowizji komisowej lub koszt naprawy;
8) dla nak³adów inwestycyjnych - uzasadnione koszty niezbêdne do
przywrócenia stanu faktycznego istniej¹cego przed szkod¹;
9) dla mienia prywatnego pracowników - wartoœæ rzeczywista utraconego lub zniszczonego mienia albo koszty naprawy ustalone
wed³ug œrednich lokalnych cen detalicznych;
10)dla wymienialnych noœników danych - koszty nabycia mienia
tego samego rodzaju, gatunku i jakoœci albo koszty naprawy;
11)dla zbiorów danych - uzasadnione koszty poniesione na odtworzenie utraconych zbiorów danych;
12) dla programów licencjonowanych - niezbêdne koszty poniesione w zwi¹zku z wymian¹ lub odtworzeniem oprogramowania systemowego lub u¿ytkowego;
13) dla szyb i innych przedmiotów szklanych - koszty naprawy lub
nabycia rzeczy tego samego rodzaju, gatunku i jakoœci, z uwzglêdnieniem niezbêdnych kosztów:
a) demonta¿u i monta¿u, transportu oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych, pod warunkiem, ¿e koszty te by³y
uwzglêdnione w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia,
b) ustawienia i rozbiórki rusztowañ koniecznych do naprawy uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów, jeœli wymaga³y tego
okolicznoœci i pod warunkiem, ¿e koszty te by³y objête ubezpieczeniem.
§ 22
1. Koszty, o jakich mowa w § 21 nie obejmuj¹ kosztów:
1) pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i œwiêta;
2) przejazdu konsultantów, in¿ynierów i rzeczoznawców;
3) wynagrodzenia konsultantów, in¿ynierów i rzeczoznawców;
4) ekspresowego transportu.
2. Wysokoœæ szkody pomniejsza siê o wartoœæ pozosta³oœci, które mog¹
byæ przeznaczone do dalszego u¿ytku, przeróbki lub naprawy.

3. Przy ustalaniu wysokoœci szkody nie uwzglêdnia siê:
1) podatku od towarów i us³ug /VAT/ podlegaj¹cego odliczeniu
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, chyba ¿e w umowie
ubezpieczenia postanowiono inaczej;
2) kosztów konserwacji przedmiotu szkody;
3) kosztów zwi¹zanych z modernizacj¹ lub ulepszeniem przedmiotu szkody;
4) kosztów napraw prowizorycznych dokonanych po wyst¹pieniu
szkody, je¿eli ³¹czne koszty naprawy prowizorycznej i koñcowej
przewy¿szaj¹ koszty pojedynczej naprawy koñcowej;
5) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu
przed szkod¹;
6) wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej
lub zabytkowej przedmiotu szkody;
7) mar¿y naliczanej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczaj¹cego;
8) wartoœci ubytków naturalnych w granicach obowi¹zuj¹cych
norm.
4. Przed³o¿one przez Ubezpieczonego kosztorysy, rachunki oraz inne
dokumenty bêd¹ce podstaw¹ do ustalania wysokoœci szkody podlegaj¹ weryfikacji przez UNIQA TU S.A., co do zakresu robót, cen
materia³ów, stawek robocizny, wysokoœci wskaŸników narzutów.
§ 23
1. UNIQA TU S.A. ustala nale¿ne odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody, jednak nie wiêkszej od sumy ubezpieczenia i kwoty limitów stanowi¹cych górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
2. Wysokoœæ odszkodowania w ubezpieczeniu na mocy klauzuli ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych ustala siê w oparciu o:
1) koszty naprawy udokumentowane rachunkiem lub faktur¹ wykonawcy naprawy powiêkszone o koszty transportu, demonta¿u
i monta¿u;
2) kalkulacjê Ubezpieczonego, je¿eli naprawa zosta³a wykonana
we w³asnym zakresie.
3. Wysokoœæ ustalonego odszkodowania pomniejsza siê o udzia³ w³asny Ubezpieczonego, je¿eli jest okreœlony w danym rodzaju ubezpieczenia albo klauzuli dodatkowej.
4. UNIQA TU S.A. w granicach ustalonych dla danych grup mienia,
sum ubezpieczenia lub limitów pokrywa równie¿ poniesione przez
Ubezpieczonego, udokumentowane i celowe koszty uprz¹tniêcia
pozosta³oœci, w³¹cznie z kosztami rozbiórki lub demonta¿u czêœci
niezdatnych do u¿ytku. Koszty te nie mog¹ przekroczyæ 10% wysokoœci szkody z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Je¿eli zostanie stwierdzone, ¿e na dzieñ szkody rzeczywisty stopieñ zu¿ycia danego przedmiotu ubezpieczenia, zg³oszonego do
ubezpieczenia w grupie mienia przy sumie ubezpieczenia odpowiadaj¹cej wartoœci nowej lub wartoœci ewidencyjnej brutto, przekracza 50%, to UNIQA TU S.A. pokrywa koszty, o których mowa
w ust. 4 w 50%.
Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu
odpowiedzialnoœci cywilnej
§ 24
1. UNIQA TU S.A. ustala nale¿ne odszkodowanie w granicach sumy
gwarancyjnej albo kwot limitów ustalonych w niniejszych OWU lub
w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU,
stanowi¹cych górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
2. Kwotê odszkodowania UNIQA TU S.A. w ka¿dej szkodzie rzeczowej
pomniejsza o udzia³ w³asny Ubezpieczonego okreœlony w niniejszych OWU lub w umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zawartej na podstawie niniejszych OWU.
3. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpoœrednio do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego jest on zobowi¹zany do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia
roszczeñ poszkodowanego, uznania jego roszczeñ, b¹dŸ zawarcia
z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.
Uznanie, b¹dŸ zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
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4. Poszkodowany mo¿e ¿¹daæ nale¿nego odszkodowania bezpoœrednio od UNIQA TU S.A.

Skargi i za¿alenia
§ 29

Wyp³ata odszkodowania
§ 25
1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia, ugody zawartej z UNIQA TU S.A. albo prawomocnego
orzeczenia s¹du.
2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby wyjaœnienie w terminie okreœlonym w ust. 2 okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie wyp³aca siê w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿liwe.
Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub czêœci oraz wyp³aca
bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.
4. Odszkodowanie wyp³aca siê w z³otych polskich z zastosowaniem
w razie potrzeby przeliczenia wg kursu œredniego walut obcych
NBP z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania.
5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym w formie pisemnej Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego i poszkodowanego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na
podstawê prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania wraz z pouczeniem o mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.
Odzyskanie utraconych przedmiotów

1. Ubezpieczaj¹cemu/Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA
TU S.A. skarg i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu
i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê lub
za¿alenie bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30
dni od daty ich wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego
o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Zabezpieczenie mienia
§ 30
1. Mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ powinno znajdowaæ siê
w lokalu nale¿ycie zabezpieczonym.
2. Lokal oraz mienie objête ochron¹ w zakresie ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczone, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie co najmniej nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie instalacje, maszyny i urz¹dzenia s¹ sprawne technicznie, eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami okreœlonymi przez producenta;
2) lokal jest wyposa¿ony w œrodki zabezpieczenia przeciwpo¿arowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
prawa;
3) œrodki zabezpieczenia przeciwpo¿arowego posiadaj¹ œwiadectwo dopuszczenia do stosowania, poddawane s¹ przegl¹dom
technicznym i konserwacji zgodnie z wymogami prawa;
4) maszyny i urz¹dzenia poddawane s¹ przegl¹dom technicznym
i konserwacji w zakresie wymaganym i zalecanym przez producenta;
5) dostêp do urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych jest wolny;
6) zapewniony jest dostêp do zaworów i wy³¹czników w tym miêdzy
innymi pr¹du i gazu.

§ 26
1. Je¿eli Ubezpieczony odzyska³ przedmioty w stanie niezmienionym
UNIQA TU S.A. wolne jest od obowi¹zku wyp³aty odszkodowania,
a w razie, gdy odszkodowanie zosta³o ju¿ wyp³acone, Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie zwróciæ UNIQA TU S.A. wyp³acone odszkodowanie lub odpowiedni¹ jego czêœæ albo na ¿¹danie
UNIQA TU S.A. nieodp³atnie przenieœæ na jego rzecz w³asnoœæ
tego mienia.
2. W razie odzyskania przez Ubezpieczonego przedmiotów w stanie
zmienionym tj. uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega kwota odszkodowania odpowiadaj¹ca ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ ustalon¹ przy obliczaniu wysokoœci szkody a wartoœci¹ przedmiotów po ich odzyskaniu.
Roszczenia regresowe
§ 27
Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci zap³aconego
odszkodowania.
Zawiadomienia i oœwiadczenia
§ 28
1. Wszystkie zawiadomienia i oœwiadczenia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sporz¹dzane na piœmie i dorêczane za
potwierdzeniem odbioru lub przesy³ane listem poleconym pod
rygorem niewa¿noœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencja skierowana na ostatni adres znany UNIQA
TU S.A. wywiera skutki prawne, od chwili, w której dosz³yby do
Ubezpieczaj¹cego, gdyby nie zmieni³ adresu.
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3. Lokal, w którym znajduje siê mienie ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku uwa¿a siê za
nale¿ycie zabezpieczony, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie, co najmniej
nastêpuj¹ce warunki:
1) znajduje siê w budynku o trwa³ej konstrukcji, którego dachy,
œciany, stropy oraz pod³ogi wykonane s¹ z materia³ów i wed³ug
technologii w³aœciwej dla obiektów handlowych, biurowych, us³ugowych lub produkcyjnych - stosownie do charakteru prowadzonej dzia³alnoœci objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹ i rodzaju
ubezpieczonego mienia;
2) zabezpieczenie drzwi zewnêtrznych oraz sposób osadzenia
oœcie¿nic i drzwi, instalacji, okuæ i zamków stanowi przeszkodê,
której sforsowanie nie jest mo¿liwe bez u¿ycia si³y lub narzêdzi;
3) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do lokalu:
a) s¹ w nale¿ytym stanie technicznym,
b) s¹ zamkniête na co najmniej dwa ró¿ne zamki wielozastawkowe lub ró¿ne k³ódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, przy czym jedno z zamkniêæ jest o zwiêkszonej odpornoœci na sforsowanie potwierdzone atestem/
certyfikatem, œwiadectwem kwalifikacji jakoœci lub innym
dokumentem wydanym przez upowa¿nion¹ jednostkê,
a w przypadku drzwi antyw³amaniowych posiadaj¹cych
œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany
przez upowa¿nion¹ jednostkê - na zamek albo zamki stanowi¹ce jego wyposa¿enie,
c) s¹ zamkniête na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê
przy jednoczesnym zainstalowaniu alarmu lub sprawowaniu dozoru lokalu; Ubezpieczaj¹cemu/ Ubezpieczonemu nie
jest nale¿na w tym przypadku zni¿ka przewidziana w § 9
ust. 2 pkt 1;
4) w przypadku drzwi dwuskrzyd³owych - jedno skrzyd³o jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i do³u od wewnêtrznej
strony lokalu;
5) wszystkie okna, oszklone drzwi i inne otwory szklane w lokalu:
a) s¹ w nale¿ytym stanie technicznym oraz w³aœciwie osadzone i zamkniête tak, ¿e ich wy³amanie lub wywa¿enie nie jest
mo¿liwe bez u¿ycia si³y lub narzêdzi,

b) otwory szklane piwnic, parterów itp. oraz lokali, do których
jest dostêp z balkonów, tarasów, dachów itp., s¹ na ca³ej
powierzchni zabezpieczone szybami o zwiêkszonej odpornoœci na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub przeciww³amaniow¹ os³on¹ mechaniczn¹ w postaci krat, rolet,
¿aluzji lub okiennic, które spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
- s¹ takiej konstrukcji i tak za³o¿one, ¿e nie jest mo¿liwe
przedostanie siê do wnêtrza bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomoc¹ si³y lub narzêdzi,
- posiadaj¹ œwiadectwo kwalifikacji jakoœci wydane przez
upowa¿nion¹ jednostkê (w odniesieniu do tych os³on
mechanicznych, którym to œwiadectwo jest wydawane),
- bêd¹c w postaci ruchomej - zamykane s¹ co najmniej na
jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê wielozastawkow¹, gdy zamkniêcie znajduje siê na zewn¹trz otworów szklanych;
6) w przypadku zabezpieczenia pomieszczeñ oszklonych lokalu
prowadz¹cego dzia³alnoœæ handlow¹: kratami, ¿aluzjami, okiennicami oraz szybami warstwowymi pocz¹wszy od klasy P3,
w porze nocnej obowi¹zuje oœwietlenie lokalu;
7) drzwi oszklone nie mog¹ byæ zaopatrzone w zamki - zasuwy,
które mo¿na otworzyæ bez klucza, przez otwór wybity w szybie.
4. Postanowienia § 30 w czêœci dotycz¹cej dodatkowego zabezpieczenia okien, oszklonych drzwi i innych zewnêtrznych otworów nie
maj¹ zastosowania, jeœli w lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie:
1) ustanowiono dozór lokalu albo
2) zamontowano czynne i nale¿ycie konserwowane, co najmniej
jedno z ni¿ej wymienionych, urz¹dzeñ alarmowych:
a) elektroniczne urz¹dzenia wywo³uj¹ce alarm w miejscu
ubezpieczenia,
b) elektroniczne urz¹dzenia wywo³uj¹ce alarm w miejscu odleg³ym (wartownia, dyspozytornia itp.),
c) elektroniczny system antyw³amaniowy z pod³¹czeniem do
systemu dyskretnego ostrzegania z w³¹czeniem do akcji
za³óg patrolowo-interwencyjnych pozwalaj¹ce na przerwanie kradzie¿y w czasie do 10 minut;
3) za zabezpieczenia okreœlone w pkt 1-2 nie przys³uguje zni¿ka
przewidziana w § 9 ust. 2 pkt 1.
5. Klucze do ubezpieczonego lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie oraz do urz¹dzeñ i pomieszczeñ zabezpieczaj¹cych
wartoœci pieniê¿ne winny byæ przechowywane w sposób chroni¹cy
je przed kradzie¿¹ i dostêpem osób nieuprawnionych.
6. Je¿eli objêty ubezpieczeniem lokal po³¹czony jest z nieubezpieczonym w UNIQA TU S.A. lokalem drzwiami, oknem lub innym otworem, to otwory te powinny byæ zabezpieczone w sposób okreœlony
w ust. 3 pkt 2 - 7 lub zamurowane, co najmniej na gruboœæ jednej
ceg³y.
7. W przypadku ubezpieczenia zak³adów z³otniczych, jubilerów, lombardów - lokal, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, uwa¿a
siê za nale¿ycie zabezpieczony, jeœli co najmniej spe³nione s¹ ³¹cznie
warunki, przywo³ane w ust. 3 - 6 z dodatkowymi obostrzeniami:
1) wszystkie drzwi do lokalu s¹ antyw³amaniowe klasy C i posiadaj¹ œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa¿nion¹ jednostkê i ka¿de z nich wyposa¿one s¹
przynajmniej w dwa zamki stanowi¹ce ich wyposa¿enie;
2) wszystkie otwory szklane lokalu s¹ na ca³ej powierzchni zabezpieczone szybami o zwiêkszonej odpornoœci na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P4 lub przeciww³amaniow¹ os³on¹ mechaniczn¹ klasy C w postaci, rolet, ¿aluzji lub okiennic i posiadaj¹ œwiadectwo kwalifikacji jakoœci wydane przez upowa¿nion¹ jednostkê;
3) elektroniczny system antyw³amaniowy z pod³¹czeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z w³¹czeniem do akcji za³óg
patrolowo-interwencyjnych pozwalaj¹ce na przerwanie kradzie¿y w czasie do 5 minut;
4) elektroniczny system antynapadowy;
5) po zamkniêciu lokalu œrodki obrotowe musz¹ byæ przechowywane w sejfach, kasach pancernych lub innych urz¹dzeniach
przystosowanych do przechowywania gotówki spe³niaj¹cych
wymagania ust. 11.
8. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje siê odpowiednio w odniesieniu do zabezpieczenia mienia znajduj¹cego siê w budynku.

9. Sprzêt elektroniczny uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, jeœli
dodatkowo posiada zabezpieczenia przed wy³adowaniami atmosferycznymi i przepiêciami. Wszystkie po³¹czenia elektryczne, jak
zasilanie i ³¹cza komunikacyjne (sieci) systemów komputerowych,
powinny byæ zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem
przez osoby przebywaj¹ce w pomieszczeniach oraz winny byæ niezale¿ne od innych urz¹dzeñ elektrycznych.
10. Urz¹dzenia klimatyzacyjne i alarmowe uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczone, jeœli dodatkowo spe³niaj¹ warunki:
1) s¹ wyposa¿one w niezale¿ne czujniki do pomiaru temperatury
i wilgotnoœci, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu
optycznego i akustycznego;
2) s¹ nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
3) s¹ wyposa¿one w automatyczne urz¹dzenia do awaryjnego wy³¹czania odpowiadaj¹ce wymaganiom producenta sprzêtu elektronicznego.
11. Wartoœci pieniê¿ne uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczone, je¿eli
s¹ przechowywane w lokalu/budynku spe³niaj¹cym co najmniej
warunki okreœlone w ust. 2 - 6 oraz w dodatkowo zamkniêtym
urz¹dzeniu lub pomieszczeniu do przechowywania wartoœci pieniê¿nych odpowiadaj¹cemu wymaganiom okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
14 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad i wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne
jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z póŸniejszymi
zmianami) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu powstania szkody
przy czym urz¹dzenia i pomieszczenia o wadze do 1 000 kg zabezpieczaj¹ce wartoœci pieniê¿ne powinny byæ trwale przymocowane
do pod³o¿a lub œciany lokalu, w którym siê znajduj¹.
12.Mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ i znajduj¹ce siê poza lokalem lub budynkiem (na placach) uwa¿a siê za zabezpieczone w sposób w³aœciwy, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) plac sk³adowy, na którym znajduje siê objête ochron¹ mienie
musi byæ trwale ogrodzony parkanem o wysokoœci co najmniej
1,8 metra w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wejœcie lub wjazd osobom niepo¿¹danym;
2) plac sk³adowy jest oœwietlony w porze nocnej i ca³odobowo
dozorowany, posiada ³¹cznoœæ radiow¹ lub telefoniczn¹ z policj¹, posiada zaporê, ³añcuch lub inne urz¹dzenie blokuj¹ce
wyjazd lub wjazd na plac. Urz¹dzenie blokuj¹ce winno byæ tak
skonstruowane, aby jego otwarcie mo¿liwe by³o wy³¹cznie przez
osobê dokonuj¹c¹ dozoru placu.
§ 31
1. UNIQA TU S.A. przys³uguje w ka¿dym czasie prawo przeprowadzenia lustracji ryzyka dla celów ubezpieczeniowych, przy czym przeprowadzenie lustracji przez przedstawiciela UNIQA TU S.A. nie
zwalnia Ubezpieczonego z obowi¹zków zabezpieczenia mienia.
2. UNIQA TU S.A. mo¿e, na podstawie oceny ryzyka, okreœliæ indywidualne warunki w zakresie wymaganych œrodków bezpieczeñstwa.
§ 32
W razie niedope³nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek
z postanowieñ wymienionych w § 30 i § 31 UNIQA TU S.A. mo¿e
odmówiæ odszkodowania w czêœci lub w ca³oœci, je¿eli niedope³nienie tych postanowieñ mia³o wp³yw na powstanie szkody lub jej
rozmiar.
Rozdzia³ II - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych
Przedmiot ubezpieczenia
§ 33
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ zg³oszone i przyjête do ubezpieczenia nastêpuj¹ce rzeczowe sk³adniki mienia:
1) budynki i budowle;
2) lokale;
3) maszyny i urz¹dzenia, bêd¹ce œrodkami trwa³ymi;
4) wyposa¿enie;
5) œrodki niskocenne;
6) œrodki obrotowe;
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7) mienie (z wy³¹czeniem wartoœci pieniê¿nych) przyjête od osób
trzecich:
a) w celu wykonania us³ugi (naprawy, remontu, przeróbki,
czyszczenia, farbowania, prania itp.),
b) do sprzeda¿y komisowej;
8) wartoœci pieniê¿ne;
9) nak³ady inwestycyjne;
10)mienie prywatne pracowników.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) akta, dokumenty, rêkopisy, bony, bilety;
2) przedmioty wartoœciowe;
3) inwentarz ¿ywy i ¿ywe organizmy oraz czêœci organizmów
w tym komórki, tkanki, komórki zarodkowe, embriony;
4) zawartoœæ taœm, p³yt magnetycznych, komputerowych noœników danych oraz indywidualne programy komputerowe u¿ytkownika;
5) œrodki transportu, chyba ¿e stanowi¹ œrodki obrotowe w prowadzonej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej, a zdarzenie nast¹pi w miejscu wskazanym
w umowie ubezpieczenia;
6) prototypy, eksponaty doœwiadczalne, wzory lub modele pogl¹dowe;
7) mienie zwi¹zane bezpoœrednio z produkcj¹ wydobywcz¹;
8) programy komputerowe i noœniki danych, chyba ¿e stanowi¹
œrodki obrotowe w prowadzonej i wskazanej we wniosku
o ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej;
9) sprzêt elektroniczny przenoœny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i u¿ytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej
oraz zbiory danych - które mog¹ byæ ubezpieczone wy³¹cznie na
podstawie warunków ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego;
10)grunty, gleba, rzeki i zbiorniki wodne jakiegokolwiek rodzaju;
11)statki wodne i powietrzne oraz tabor kolejowy;
12) urz¹dzenia komunikacji satelitarnej, chyba ¿e stanowi¹ œrodki
obrotowe w prowadzonej i wskazanej we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej, a zdarzenie nast¹pi
w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia;
13) budowle hydrotechniczne, np. nabrze¿a, mosty, k³adki, mola,
tamy, groble, kana³y;
14) mienie w czasie transportu;
15)wszelkiego rodzaju naziemne lub podziemne linie telekomunikacyjne i œwiat³owodowe oraz s³u¿¹ce do przesy³u b¹dŸ dystrybucji energii elektrycznej.
Zakres ubezpieczenia
§ 34
1. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegaj¹ce na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniem losowym objêtym umow¹ ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w zakresie:
1) podstawowym, który obejmuje szkody powsta³e wskutek ni¿ej
wymienionych zdarzeñ:
a) po¿ar,
b) piorun,
c) wybuch,
d) upadek statku powietrznego;
2) rozszerzonym, który obejmuje zakres podstawowy oraz dodatkowo szkody powsta³e wskutek ni¿ej wymienionych zdarzeñ:
a) deszcz nawalny,
b) dym,
c) grad,
d) huk ponaddŸwiêkowy,
e) huragan,
f) lawina,
g) osuwanie siê ziemi,
h) pêkanie mrozowe,
i) powódŸ,
j) przepiêcie,
k) sadza,
l) œnieg,
m) trzêsienie ziemi,
n) uderzenie pojazdu l¹dowego,
o) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie,
p) zalanie,
q) zapadanie siê ziemi.
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Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych
§ 35
Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód powsta³ych:
1) w wyniku powodzi ograniczona jest do wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia je¿eli w okresie 10 lat poprzedzaj¹cych okres ubezpieczenia w miejscach ubezpieczenia wyst¹pi³a powódŸ lub jeœli mienie znajduje siê na obszarach potencjalnego zagro¿enia powodzi¹
w rozumieniu ustawy - Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.;
2) w wyniku zalania ograniczona jest do kwoty 500 000 z³, nie wiêcej
jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia;
3) w wyniku zalania dokonanego przez osoby trzecie ograniczona
jest do kwoty 50 000 z³, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia;
4) w wartoœciach pieniê¿nych ograniczona jest w ca³ym okresie ubezpieczenia do równowartoœci kwoty 100 000 z³, nie wiêcej jednak
ni¿ ustalona suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia;
5) wskutek przepiêcia ograniczona jest do kwoty 200 000 z³, nie wiêcej
jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
6) na skutek pêkania mrozowego ograniczona jest do kwoty 50 000 z³,
nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia, na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
7) wskutek upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie ograniczona jest do kwoty 100 000 z³, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma
ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrze¿eniem § 72 ust. 10 pkt 3 oraz § 73 ust. 5.
§ 36
1. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w § 5 UNIQA TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 200 z³;
2) spowodowane wybuchem wywo³anym przez Ubezpieczonego
w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz w silnikach spalinowych lub wybuchowych w zwi¹zku z ich naturaln¹ funkcj¹
albo wybuchem spowodowanym normalnym ciœnieniem zawartego w nich czynnika;
3) powsta³e przez zalanie wod¹ wskutek deszczu nawalnego, je¿eli zalanie to nast¹pi³o z powodu nienale¿ytego zabezpieczenia mienia, z³ego stanu dachów i œcian zewnêtrznych, niezabezpieczonych otworów dachowych i okiennych, z³ego stanu
rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, jeœli dba³oœæ o stan techniczny budynku nale¿a³a do Ubezpieczonego albo je¿eli Ubezpieczony o tych nieprawid³owoœciach wiedzia³ lub wiedzieæ
powinien, a nie podj¹³ dzia³añ im zapobiegaj¹cych;
4) powsta³e wskutek zalania cieczami mienia sk³adowanego lub
przechowywanego w pomieszczeniach piwnicznych lub magazynach i hurtowniach, je¿eli podstawa na której z³o¿ono mienie
by³a usytuowana poni¿ej 10 cm od poziomu pod³ogi, chyba ¿e
zalanie mienia nast¹pi³o bezpoœrednio od góry;
5) w budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz
w znajduj¹cym siê w nich mieniu;
6) w budynkach i lokalach nie u¿ytkowanych przez okres d³u¿szy
ni¿ 30 dni;
7) w namiotach i szklarniach oraz w mieniu w nich siê znajduj¹cym;
8) w drzewach, krzewach, uprawach na pniu i innej roœlinnoœci
oraz na zwierzêtach;
9) w mieniu sk³adowanym lub przechowywanym niezgodnie z wymogami dostawcy lub producenta, chyba ¿e nie mia³o to wp³ywu na powstanie i rozmiar szkody;
10)w mieniu o przekroczonym terminie wa¿noœci lub wycofanym
z obrotu przed szkod¹;
11)w mieniu, którego posiadanie nie jest potwierdzone tytu³em
prawnym - dowodem nabycia posiadania, w³asnoœci;
12)powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanych
w rozumieniu prawa budowlanego;
13) powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem prac monta¿owych i adaptacyjno-modernizacyjnych, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;
14) spowodowane wod¹ gruntow¹ oraz przypowierzchniow¹ lub powsta³e wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia oraz wynikaj¹ce z d³ugotrwa³ej nieszczelnoœci instalacji
i urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych rozprowadzaj¹cych substancje p³ynne lub gazowe;
15)spowodowane uderzeniem pojazdu l¹dowego w gara¿e i rampy za³adunkowe;

16)poœrednie, polegaj¹ce na utracie cieczy, pary, ciep³a lub innych
mediów;
17)powsta³e w wyniku przepiêæ w bezpiecznikach, wk³adkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, ¿arówkach, lampach grzejnych urz¹dzeñ elektrycznych oraz na skutek ingerencji
w sieæ zasilaj¹c¹ w energiê elektryczn¹ osób nie posiadaj¹cych
odpowiednich uprawnieñ do prowadzenia tego rodzaju prac;
18)powsta³e w wyniku rozmro¿enia, je¿eli nie rozszerzono ochrony
ubezpieczeniowej o klauzulê rozmro¿enia;
19)powsta³e z przyczyn z³ego stanu dachów, niezabezpieczonych
lub nieprawid³owo zabezpieczonych otworów okiennych lub
drzwiowych lub z powodu z³ego stanu technicznego innych elementów obiektu budowlanego lub lokalu, je¿eli dba³oœæ o stan
techniczny budynku, budowli lub lokalu nale¿a³a do Ubezpieczonego albo je¿eli Ubezpieczony o tych nieprawid³owoœciach
i zaniedbaniach wiedzia³ lub wiedzieæ powinien, a nie podj¹³
dzia³añ im zapobiegaj¹cych;
20)powsta³e wskutek uderzenia pojazdu w³asnego Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub ich osób bliskich i pracowników;
21)w œrodkach transportu z wy³¹czeniem wózków wid³owych, chyba ¿e œrodki transportu stanowi¹ œrodki obrotowe, a zdarzenie
nast¹pi w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia;
22)w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem (na placach), je¿eli
nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia mienia na placach;
23) w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem (na placach) w razie
braku zabezpieczenia mienia zgodnie z jego w³aœciwoœciami naturalnymi, parametrami technicznymi wymaganymi dla danego
rodzaju mienia oraz wytycznymi producenta dotycz¹cymi sposobu przechowywania mienia;
24)powsta³e w wyniku katastrofy budowlanej, je¿eli nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê katastrofy budowlanej;
25) powsta³e w wyniku powolnego dzia³ania temperatury, gazów,
pary, cieczy, wilgoci, py³u, ha³asu;
26)powsta³e w wyniku kawitacji, wyciekania, dzia³ania œrodków
¿r¹cych lub starzenia siê izolacji, osiadania gruntów, wibracji,
d³ugotrwa³ych wstrz¹sów, tworzenia siê grzyba;
27) powsta³e w wyniku wandalizmu, je¿eli nie rozszerzono ochrony
ubezpieczeniowej o klauzulê wandalizmu;
28) powsta³e na skutek spiêtrzenia siê wody spowodowanego niedostateczn¹ przepustowoœci¹ kanalizacji zbudowanej niezgodnie
z normami budowlanymi lub zaniedbaniem Ubezpieczonego;
29) bêd¹ce nastêpstwem powodzi, w mieniu znajduj¹cym siê na
obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ w rozumieniu ustawy - Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
2. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ zniesiona na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczeñ na mocy
klauzul dodatkowych.
4. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ podwy¿szona na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
System i suma ubezpieczenia

2) poszczególnego lokalu - wartoœæ nowa, wartoœæ rzeczywista
albo wartoœæ rynkowa;
3) poszczególnych maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia - wartoœæ nowa
albo wartoœæ rzeczywista;
4) œrodków obrotowych - najwy¿sza dzienna wartoœæ tej grupy
mienia przewidziana w okresie ubezpieczenia, odpowiadaj¹ca odpowiednio wysokoœci kosztów ich wytworzenia, przetworzenia lub nabycia;
5) przedmiotów przyjêtych od osób trzecich w celu wykonania
us³ugi lub do sprzeda¿y komisowej - najwy¿sza dzienna ogólna
wartoœæ rzeczywista tych przedmiotów przewidziana w okresie ubezpieczenia, bez nale¿nych prowizji i kosztów us³ugi;
6) krajowych i zagranicznych znaków pieniê¿nych (gotówki) - najwy¿sza dzienna nominalna wartoœæ gotówki przewidziana w okresie ubezpieczenia;
7) z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e platyny i innych metali z grupy platynowców i wyrobów z nich - cena ich
nabycia lub koszt wytworzenia;
8) œrodków niskocennych - wartoœæ rzeczywista;
9) nak³adów inwestycyjnych - wartoœæ nowa;
10)mienia prywatnego pracowników - iloczyn liczby zatrudnionych i zadeklarowana œrednia wartoœæ tego mienia dla jednego pracownika okreœlona wed³ug cen detalicznych.
2. UNIQA TU S.A. dopuszcza mo¿liwoœæ zadeklarowania sum ubezpieczenia dla œrodków trwa³ych (w tym budynków, budowli, lokali)
na podstawie wartoœci ewidencyjnej brutto, pod warunkiem, ¿e
Ubezpieczony prowadzi ksiêgow¹ ewidencjê œrodków trwa³ych.
3. W przypadku braku wskazania w umowie ubezpieczenia w formie
pisemnej rodzaju wartoœci ubezpieczeniowej mienia, o jakim mowa
w ust. 1 pkt 1 - 5, uwa¿a siê, ¿e mienie to zosta³o ubezpieczone
w wartoœci rzeczywistej.
Rozdzia³ III - Ubezpieczenie mienia od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia
§ 39
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie bêd¹ce w³asnoœci¹ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego w zwi¹zku z prowadzon¹ i wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz zg³oszone do ubezpieczenia
i zlokalizowane w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia tj.:
1) maszyny i urz¹dzenia, bêd¹ce œrodkami trwa³ymi;
2) wyposa¿enie;
3) œrodki niskocenne;
4) œrodki obrotowe;
5) mienie (z wy³¹czeniem wartoœci pieniê¿nych) przyjête od osób
trzecich:
a) w celu wykonania us³ugi (naprawy, remontu, przeróbki,
czyszczenia, farbowania, prania itp.),
b) do sprzeda¿y komisowej;
6) mienie prywatne pracowników;
7) wartoœci pieniê¿ne.

§ 37
1. Systemem sum sta³ych ubezpieczane s¹:
1) budynki, budowle;
2) lokale;
3) maszyny i urz¹dzenia bêd¹ce œrodkami trwa³ymi;
4) wyposa¿enie;
5) œrodki obrotowe;
6) mienie przyjête od osób trzecich.
2. Systemem pierwszego ryzyka ubezpieczane s¹:
1) wartoœci pieniê¿ne;
2) nak³ady inwestycyjne;
3) œrodki niskocenne;
4) mienie prywatne pracowników.

2. UNIQA TU S.A. nie obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹:
1) sprzêtu elektronicznego przenoœnego, licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytkowego produkcji seryjnej lub
indywidualnej oraz zbiorów danych - które mog¹ byæ ubezpieczone wy³¹cznie na podstawie warunków ubezpieczenia sprzêtu
elektronicznego;
2) œrodków transportu z wy³¹czeniem wózków wid³owych, chyba
¿e œrodki transportu stanowi¹ œrodki obrotowe, a zdarzenie
nast¹pi w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia;
3) inwentarza ¿ywego;
4) akt, dokumentów, rêkopisów, bonów, biletów, przedmiotów
wartoœciowych;
5) prototypów, eksponatów doœwiadczalnych, wzorów lub modeli
pogl¹dowych;
6) mienia nie objêtego w³aœciwymi ewidencjami i wykazami.

§ 38
Zakres ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego powinna
odpowiadaæ wartoœci ubezpieczeniowej mienia z zastrze¿eniem limitów okreœlonych w niniejszych OWU, któr¹ stanowi w odniesieniu do:
1) poszczególnego budynku, budowli - wartoœæ nowa albo wartoœæ rzeczywista;

§ 40
1. Mienie zg³oszone do ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje
ochron¹ ubezpieczeniow¹ od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
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2. Wartoœci pieniê¿ne ubezpieczane s¹ przy sumach ubezpieczenia
ustalanych odrêbnie dla ka¿dego ze zdarzeñ:
1) kradzie¿y z w³amaniem do budynku lub lokalu;
2) rabunku w budynku lub lokalu;
3) rabunku w czasie transportu tj. podczas przewo¿enia lub przenoszenia przez Ubezpieczonego lub osoby u niego zatrudnione, które Ubezpieczony wyznaczy³ do wykonywania transportu;
w takim wypadku UNIQA TU S.A. odpowiada równie¿ za szkodê powsta³¹ w wyniku wymienionych ni¿ej zdarzeñ, które uniemo¿liwi³y osobie wykonuj¹cej transport ochronê wartoœci pieniê¿nych wskutek:
a) nag³ego zgonu lub nag³ej ciê¿kiej choroby tej osoby,
b) ciê¿kiego uszkodzenia cia³a tej osoby, wywo³anego nieszczêœliwym wypadkiem,
c) zniszczenia lub uszkodzenia œrodka lokomocji u¿ytego do
transportu wartoœci pieniê¿nych wskutek wypadku drogowego, po¿aru, wybuchu lub uderzenia pioruna.
3. UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿, w zwi¹zku z bezpoœrednio zaistnia³ym zdarzeniem objêtym zakresem umowy ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane przez Ubezpieczonego
koszty poniesione w wyniku zabezpieczenia przed szkod¹ ubezpieczonego mienia, w razie jego bezpoœredniego zagro¿enia dzia³aniem
powsta³ego zdarzenia.
4. UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿, w zwi¹zku z bezpoœrednio zaistnia³ym zdarzeniem objêtym zakresem umowy ubezpieczenia, szkody polegaj¹ce na uszkodzeniu zabezpieczeñ lokalu/budynku, w którym znajduje siê mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ (tj. œcian,
pod³óg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb,
krat, itp.) powsta³e w zwi¹zku z dokonanym lub usi³owanym w³amaniem wzglêdnie rabunkiem, w wysokoœci udokumentowanych kosztów naprawy uszkodzeñ, jednak nie wiêcej ni¿ 5% ³¹cznej sumy
ubezpieczenia mienia objêtego ochron¹ od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku znajduj¹cego siê w lokalu/budynku, w którym nast¹pi³a
szkoda.
5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
mo¿na ubezpieczyæ pe³ne koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeñ lokalu/budynku, okreœlonych w ust. 4. Górny limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u ubezpieczenia kosztów naprawy
zabezpieczeñ ustalony ponad sumê ubezpieczenia mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku nie mo¿e przekroczyæ 10 000 z³.

8) powsta³e w wyniku zaboru nie bêd¹cego kradzie¿¹ z w³amaniem albo rabunkiem;
9) powsta³e wy³¹cznie wskutek dewastacji, je¿eli nie zawarto dodatkowego ubezpieczenia od ryzyka dewastacji.
2. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ zniesiona na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczeñ na mocy
klauzul dodatkowych.
4. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ podwy¿szona na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
§ 42
1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za ka¿d¹ szkodê
w œrodkach obrotowych powsta³¹ wskutek kradzie¿y z w³amaniem
dokonan¹ bez wejœcia sprawcy kradzie¿y do lokalu/budynku, w którym znajduje siê mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ (np. przez:
przeœwity krat zabezpieczaj¹cych otwory zewnêtrzne ubezpieczonego lokalu/budynku, otwór wybity w szybie, œcianie lub stropie) stanowi 5% sumy ubezpieczenia œrodków obrotowych znajduj¹cych
siê w lokalu/budynku, w którym nast¹pi³a szkoda.
2. Za szkody w wartoœciach pieniê¿nych powsta³e w wyniku zdarzeñ:
kradzie¿y z w³amaniem, rabunku w lokalu lub rabunku podczas transportu, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ograniczona jest o wysokoœci
limitów okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 14 paŸdziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych przechowywanych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z póŸniejszymi zmianami) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, przy czym:
1) w przypadku braku mo¿liwoœci okreœlenia dla urz¹dzenia klasy
odpornoœci na w³amanie, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ograniczona jest do 0,2 jednostki obliczeniowej; do urz¹dzeñ tych nie
zalicza siê kaset stalowych i kas fiskalnych;
2) limit odpowiedzialnoœci za wartoœci pieniê¿ne przechowywane
w kasetach stalowych i kasach fiskalnych wynosi 5 000 z³.

Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku

3. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody okreœlone w ust.2 jest kwota 100 000 z³, ale nie wiêcej jednak ni¿
ustalona w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU suma ubezpieczenia wartoœci pieniê¿nych.

§ 41

System i suma ubezpieczenia

1. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w § 5 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada równie¿ za
szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 200 z³;
2) wyrz¹dzone w mieniu uzyskanym wskutek przyw³aszczenia, fa³szerstwa, nadu¿ycia lub innego zabronionego prawem dzia³ania;
3) powsta³e w mieniu:
a) którego nabycie jest udokumentowane podrobionymi lub
przerobionymi dowodami zakupu,
b) znajduj¹cym siê w budynku lub lokalu nie u¿ytkowanym przez
okres d³u¿szy ni¿ 30 dni,
c) podlegaj¹cemu obowi¹zkowi dostarczenia i zg³oszenia do
odprawy celnej, dla którego ten obowi¹zek nie zosta³ spe³niony,
d) o przekroczonym terminie przydatnoœci do spo¿ycia lub u¿ycia,
e) wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody;
4) w programach komputerowych, chyba ¿e stanowi¹ œrodki obrotowe;
5) w przedmiotach ze z³ota, srebra, wyrobach z tych metali oraz
kamieni szlachetnych, pó³szlachetnych, syntetycznych, per³ach,
platynie i pozosta³ych metalach z grupy platynowców, chyba ¿e
stanowi¹ œrodki obrotowe zak³adów z³otniczych, sklepów jubilerskich lub lombardów;
6) powsta³e w lokalu lub budynku zabezpieczonym niezgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 30, jeœli mia³o to wp³yw na
powstanie lub rozmiar szkody;
7) powsta³e w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem lub lokalem (na placach) zabezpieczonym niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 30 ust. 12, jeœli mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody;

§ 43
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1. Suma ubezpieczenia okreœlona dla mienia objêtego ochron¹ stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
2. Suma ubezpieczenia ulega obni¿eniu o kwoty wyp³aconych odszkodowañ (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
3. W zale¿noœci od rodzaju mienia umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta w systemie na pierwsze ryzyko lub na sumy sta³e.
1) w systemie pierwszego ryzyka lub na sumy sta³e ubezpieczone
zostaæ mog¹:
a) maszyny i urz¹dzenia,
b) wyposa¿enie,
c) œrodki obrotowe,
d) mienie przyjête od osób trzecich;
2) wy³¹cznie w systemie pierwszego ryzyka ubezpieczone zostaæ
mog¹:
a) mienie prywatne pracowników,
b) wartoœci pieniê¿ne,
c) mienie niskocenne.
4. Mienie nale¿¹ce do tej samej grupy rodzajowej mo¿e byæ ubezpieczone wy³¹cznie w jednym systemie ubezpieczenia.
§ 44
W ubezpieczeniach systemem sum sta³ych i systemem pierwszego ryzyka
sumy ubezpieczenia deklarowane s¹ w wartoœci ubezpieczeniowej
odpowiadaj¹cej:
1) dla maszyn i urz¹dzeñ - wartoœci rzeczywistej lub ewidencyjnej
brutto;

2) dla wyposa¿enia - wartoœci rzeczywistej lub ewidencyjnej brutto;
3) dla œrodków obrotowych - wysokoœci kosztów ich wytworzenia,
przetworzenia lub nabycia;
4) dla mienia przyjêtego od osób trzecich - wartoœci rzeczywistej
tego mienia bez nale¿nych prowizji i kosztów us³ugi;
5) dla mienia prywatnego pracowników - wartoœci rzeczywistej;
6) dla gotówki - wartoœci nominalnej;
7) dla z³ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere³, a tak¿e platyny
i innych metali z grupy platynowców i wyrobów z nich - wartoœci
odpowiadaj¹cej cenie ich nabycia lub kosztowi ich wytworzenia;
8) dla œrodków niskocennych - wartoœci rzeczywistej.
§ 45
1. Przy ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka - maszyny i urz¹dzenia, wyposa¿enie, œrodki obrotowe, mienie przyjête od osób
trzecich oraz wartoœci pieniê¿ne ubezpiecza siê w jednej ogólnej
sumie ubezpieczenia (okreœlonej dla ka¿dej z tych grup oddzielnie) bez szczegó³owego okreœlenia zg³oszonych do ubezpieczenia
przedmiotów.
2. Przy ubezpieczaniu mienia prywatnego pracowników sumê ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczaj¹cy w jednakowej wysokoœci
dla ka¿dego pracownika. £¹czna suma ubezpieczenia powinna
odpowiadaæ iloczynowi zatrudnionych i sumy ubezpieczenia przypadaj¹cej na jednego pracownika.
Rozdzia³ IV - Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszystkich
ryzyk
Przedmiot ubezpieczenia
§ 46
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie bêd¹ce w³asnoœci¹ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ wskazan¹ we wniosku
o ubezpieczenie oraz zg³oszone do ubezpieczenia wed³ug przed³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego wykazów, zlokalizowane w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, tj.:
1) sprzêt elektroniczny;
2) wymienne noœniki danych;
3) zbiory danych;
4) licencjonowane oprogramowanie systemowe i u¿ytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej.

7. Noœniki danych, dane na nich zawarte oraz oprogramowanie objête
s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹:
1) w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w miejscu przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych
oraz oprogramowania;
3) na trasie pomiêdzy lokalem/budynkiem Ubezpieczonego a miejscem ich przechowywania.
8. Ubezpieczony w celu unikniêcia podwójnego ubezpieczenia powinien na podstawie przedk³adanych UNIQA TU S.A. wykazów mienia, o jakich mowa w ust. 1, wy³¹czyæ to mienie z ubezpieczenia:
1) od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
Zakres ubezpieczenia
§ 47
1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za nag³¹, niezale¿n¹ od woli Ubezpieczonego utratê, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody, o których mowa w ust. 1,
które powsta³y w wyniku nieprzewidzianego wypadku, uniemo¿liwiaj¹cego dalsze wykorzystywanie przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Do szkód objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ zalicza siê w szczególnoœci szkody powsta³e w wyniku:
1) zdarzeñ losowych np.: po¿ar (w tym równie¿ dym, sadza, osmalenie, przypalenie), wybuch, huragan, lawina, zapadanie siê
ziemi, osuwanie siê ziemi, trzêsienie ziemi, upadek statku powietrznego, piorun, powódŸ, grad, œnieg, deszcz nawalny, zalanie;
2) zdarzeñ technicznych lub technologicznych np.: przepiêcie, zwarcie, indukcja;
3) kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku;
4) dzia³ania cz³owieka polegaj¹cego na:
a) niew³aœciwej obs³udze sprzêtu na skutek np.: nieostro¿noœci,
zaniedbaniu, b³êdu operatora,
b) zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie.

3. Ubezpieczeniem mo¿e zostaæ objêty zmodernizowany w okresie
ostatnich 12 miesiêcy sprzêt elektroniczny nie starszy ni¿ 8 lat,
okreœlony w za³¹czonym do umowy ubezpieczenia wykazie.
Za modernizacjê sprzêtu elektronicznego nale¿y uwa¿aæ ulepszenie polegaj¹ce na wymianie czêœci o wartoœci co najmniej 20%
wartoœci pocz¹tkowej danego przedmiotu ubezpieczenia.

4. UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿, w zwi¹zku z bezpoœrednio zaistnia³ym zdarzeniem objêtym zakresem umowy ubezpieczenia, w granicach sumy ubezpieczenia udokumentowane przez Ubezpieczonego
koszty poniesione w wyniku szkody i polegaj¹ce na uszkodzeniu zabezpieczeñ lokalu/budynku, w którym znajduje siê mienie objête
ochron¹ ubezpieczeniow¹ (tj. œcian, pod³óg, sufitów, drzwi, zamków,
systemów alarmowych, okien, szyb, krat, itp.) powsta³e w zwi¹zku
z dokonanym lub usi³owanym w³amaniem wzglêdnie rabunkiem
w wysokoœci udokumentowanych kosztów naprawy uszkodzeñ, jednak nie wiêcej ni¿ 10% ³¹cznej sumy ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego znajduj¹cego siê w lokalu/budynku, w którym nast¹pi³a
szkoda.

4. Wykaz powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
1) okreœlenie rodzaju sprzêtu z podaniem jego numeru fabrycznego
lub ewidencyjnego;
2) rok produkcji;
3) sumê ubezpieczenia okreœlon¹ odrêbnie dla ka¿dego zg³aszanego sprzêtu.

5. W ka¿dej szkodzie powsta³ej w wyniku kradzie¿y z w³amaniem lub
rabunku sprzêtu elektronicznego Ubezpieczony ponosi udzia³ w³asny w wysokoœci:
1) 5% - dla sprzêtu elektronicznego nie starszego ni¿ 5 lat;
2) 10% i nie mniej ni¿ 300 z³ - dla sprzêtu elektronicznego od 5 lat
do 8 lat.

5. Przedmioty ubezpieczenia wymienione w ust. 1 pkt 2 - 4 mog¹ byæ
objête ubezpieczeniem tylko ³¹cznie ze sprzêtem elektronicznym,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6. W szkodach powsta³ych w noœnikach danych, licencjonowanym
oprogramowaniu i danych Ubezpieczony ponosi udzia³ w³asny
w wysokoœci:
1) 5% - dla wymiennych noœników danych i licencjonowanego
oprogramowania;
2) 10% - dla danych.

2. Ubezpieczeniem objêty jest sprzêt elektroniczny nie starszy ni¿
5 lat, okreœlony w za³¹czonym do umowy ubezpieczenia wykazie.

6. Sprzêt elektroniczny objêty jest ochron¹ ubezpieczeniow¹:
1) podczas eksploatacji, pocz¹wszy od zainstalowania go w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile instalacja nast¹pi³a zgodnie z wymogami
instrukcji lub dokumentacji;
2) podczas transportu wewn¹trzzak³adowego w obrêbie miejsca
ubezpieczenia;
3) podczas tymczasowego magazynowania trwaj¹cego nieprzerwanie nie d³u¿ej ni¿ 60 dni w okresie ubezpieczenia;
4) podczas okresowego wy³¹czenia z u¿ytkowania, które nie mo¿e
trwaæ nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 60 dni w okresie ubezpieczenia.

Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego
§ 48
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie jest objêty sprzêt elektroniczny:
1) znajduj¹cy siê w warunkach szkodliwych dla œrodowiska, na
obszarach zwiêkszonego ryzyka wynikaj¹cego z:
a) zapylenia (np. m³yny, cementownie),
b) wilgoci (np. myjnie samochodowe, pralnie),
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c) koroduj¹cych, ¿r¹cych gazów (np. galwanizernie),
d) wibracji (np. maszyny rotacyjne, prasy),
e) zagro¿enia ogniowego (np. przechowywanie lub przetwarzanie materia³ów ³atwopalnych);
2) znajduj¹cy siê na placach budów.
2. Ubezpieczeniem nie s¹ objête czêœci i materia³y, które:
1) ulegaj¹ szybkiemu zu¿yciu z uwagi na specyficzne przeznaczenie i warunki pracy;
2) podlegaj¹ okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie
z instrukcj¹ techniczn¹ urz¹dzenia i zaleceniami producenta;
w szczególnoœci dotyczy to materia³ów pomocniczych, eksploatacyjnych, wymiennych narzêdzi i czêœci itp.
3. Lampy rentgenowskie, laserowe i elektronowe (za wyj¹tkiem lamp
katodowych w peryferiach komputerowych), dyski twarde oraz bêbny
selenowe nie s¹ ubezpieczone od szkód spowodowanych zdarzeniami technicznymi i technologicznymi (§ 47 ust. 3 pkt 2) oraz dzia³aniami cz³owieka, o których mowa w § 47 ust. 3 pkt 4 lit. a, b.
4. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w § 5 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada równie¿ za
szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 200 z³;
2) w mieniu znajduj¹cym siê w lokalach/budynkach nie u¿ytkowanych przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni;
3) powsta³e w wyniku utraty mienia nie bêd¹cej nastêpstwem
kradzie¿y z w³amaniem albo rabunku;
4) bêd¹ce konsekwencj¹ dzia³ania wirusów komputerowych;
5) spowodowane atakami hakerów komputerowych;
6) za które odpowiada osoba trzecia wystêpuj¹ca w charakterze
dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, przewoŸnika, spedytora lub
podwykonawcy;
7) powsta³e w czasie napraw lub prób, z wyj¹tkiem prób dokonywanych w zwi¹zku z okreœlonymi badaniami eksploatacyjnymi
(oglêdzinami i przegl¹dami);
8) powoduj¹ce utratê wartoœci estetycznej mienia bez utraty wartoœci funkcjonalnej, w szczególnoœci takie jak: wgniecenia, zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia;
9) powsta³e w sprzêcie u¿ytkowanym bez jego naprawy po wyst¹pieniu zdarzenia szkodowego;
10)w sprzêcie zainstalowanym na sta³e na statku powietrznym lub
sprzêcie p³ywaj¹cym;
11)w postaci kar umownych i utraconego zysku;
12)powsta³e na skutek utraty rynków zbytu;
13) które naprawione mog¹ byæ w ramach rêkojmi lub gwarancji;
14) do naprawienia których zobowi¹zany jest producent, sprzedawca lub serwis naprawczy;
15)w sprzêcie u¿ytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy dzier¿awy, u¿yczenia, leasingu lub innego stosunku
prawnego, nie przenosz¹cego prawa w³asnoœci.
5. W przypadku braku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o dodatkowe klauzule UNIQA TU S.A. nie odpowiada za:
1) szkody w przenoœnym sprzêcie elektronicznym u¿ytkowanym
poza miejscem ubezpieczenia;
2) szkody w sprzêcie elektronicznym zamontowanym na sta³e
w samochodach.
Systemy i sumy ubezpieczenia
§ 49
1. Sumy ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczaj¹cy odrêbnie dla:
1) sprzêtu elektronicznego;
2) wymiennych noœników danych;
3) zbiorów danych;
4) licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej.
2. Sprzêt elektroniczny okreœlony w § 46 ust. 1 pkt 1 ubezpiecza siê
systemem sum sta³ych.
3. Suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego powinna odpowiadaæ wartoœci ubezpieczeniowej ka¿dego przedmiotu wymienionego w wykazie za³¹czanym do umowy ubezpieczenia i stanowi¹cym jej integraln¹ czêœæ.
4. Wartoœæ ubezpieczeniow¹ stanowi wed³ug wyboru Ubezpieczaj¹cego:
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1) wartoœæ nowa dla sprzêtu nie starszego ni¿ 5 lat;
2) wartoœæ ewidencyjna brutto.
5. Przedmioty ubezpieczenia okreœlone w § 46 ust. 1 pkt 2 - 4 ubezpiecza siê systemem pierwszego ryzyka, przy czym:
1) suma ubezpieczenia wymiennych noœników danych nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ wartoœæ nowego zamiennika;
2) suma ubezpieczenia zbiorów danych nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
koszty wprowadzenia danych z kopii;
3) suma ubezpieczenia licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ koszty ich odtworzenia.
Rozdzia³ V - Ubezpieczenie dodatkowych kosztów dzia³alnoœci
spowodowanych szkod¹ w mieniu
Zakres ubezpieczenia
§ 50
1. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ rozszerzona o ubezpieczenie
dodatkowych kosztów dzia³alnoœci ponoszonych przez Ubezpieczonego w maksymalnie 4-miesiêcznym okresie odszkodowawczym, w nastêpstwie szkody w wysokoœci co najmniej 2 000 z³, jaka
powsta³a w ubezpieczonych budynkach, budowlach, lokalach,
maszynach, urz¹dzeniach lub stacjonarnym sprzêcie elektronicznym, i za któr¹ UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u
zawartych na podstawie niniejszych OWU rodzajów ubezpieczeñ
mienia tj.:
1) od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku;
3) sprzêtu elektronicznego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje klauzul dodatkowych zastosowanych do ubezpieczeñ wymienionych w ust. 1.
Przedmiot ubezpieczenia
§ 51
1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ koszty dodatkowe:
1) proporcjonalne - koszty powtarzaj¹ce siê, wzrastaj¹ce proporcjonalnie do czasu przestoju a ponoszone przez Ubezpieczonego w celu utrzymania ci¹g³oœci procesów operacyjnych w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, tj.:
a) koszty wynajmu lub leasingu maszyn, urz¹dzeñ lub sprzêtu
elektronicznego zastêpuj¹cych tego samego rodzaju, jakoœci i parametrów co uszkodzone lub utracone maszyny, urz¹dzenia lub sprzêt elektroniczny,
b) koszty wynajmu pomieszczeñ zastêpczych,
c) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
d) koszty zastosowania zastêpczych metod pracy lub produkcji;
2) nieproporcjonalne - koszty ponoszone przez Ubezpieczonego
jednorazowo, niezale¿ne od czasu, w którym ubezpieczony
sprzêt pozostaje niesprawny, tj.:
a) koszty jednorazowego przeprogramowania,
b) koszty tymczasowej naprawy maszyn, urz¹dzeñ lub sprzêtu
elektronicznego,
c) koszty monta¿u i demonta¿u zastêpczych maszyn, urz¹dzeñ
lub sprzêtu elektronicznego.
2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za koszty dodatkowe:
1) powsta³e w zwi¹zku ze szkodami, które s¹ wy³¹czone z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. na mocy niniejszych OWU;
2) powsta³e wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia:
a) wyposa¿enia,
b) mienia prywatnego pracowników,
c) mienia przyjêtego od osób trzecich w celu wykonania us³ugi
lub sprzeda¿y,
d) wartoœci pieniê¿nych,
e) œrodków obrotowych,
f) wymiennych noœników danych,
g) zbiorów danych,
h) licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytkowego produkcji seryjnej lub indywidualnej;
3) powsta³e wskutek braku œrodków na naprawê lub wymianê
uszkodzonych, utraconych lub zniszczonych maszyn, urz¹dzeñ
lub sprzêtu elektronicznego.

System i suma ubezpieczenia
§ 52
1. Koszty dodatkowe ubezpieczane s¹ systemem pierwszego ryzyka.
2. Sumê ubezpieczenia okreœla Ubezpieczaj¹cy oddzielnie dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych, przy czym:
1) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to kwota tych
kosztów poniesiona w okresie odszkodowawczym jednak nie
wiêcej ni¿ 100 000 z³, przy czym miesiêczny limit odszkodowawczy nie mo¿e przekroczyæ 25 000 z³;
2) dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to maksymalna kwota tych kosztów poniesiona w okresie odszkodowawczym, jednak nie wiêcej ni¿ 50 000 z³.
3. Limit odszkodowawczy oraz suma ubezpieczenia okreœlone wed³ug zasad podanych w ust. 2 stanowi¹ górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
4. Odszkodowanie wyp³acane jest wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) UNIQA TU S.A. pokrywa udokumentowane koszty dodatkowe
poniesione w okresie odszkodowawczym (okres odszkodowawczy rozpoczyna siê od dnia powstania szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa maksymalnie 4 miesi¹ce), przy czym:
a) w przypadku kosztów proporcjonalnych - podstawê ustalenia wysokoœci odszkodowania stanowi¹ koszty dodatkowe
ograniczone do miesiêcznego limitu odszkodowawczego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
b) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - podstawê ustalenia wysokoœci odszkodowania stanowi¹ koszty dodatkowe ograniczone do sumy ubezpieczenia, o jakiej mowa
w ust. 2 pkt 2;
2) Ubezpieczony ponosi udzia³ w³asny w ka¿dej szkodzie w wysokoœci 10% wysokoœci ponoszonych kosztów.

3) znajduje siê na trasie przewozu;
4) trasa przewozu ograniczona jest do terytorium RP,
a okres tymczasowego magazynowania nie jest d³u¿szy ni¿ 7 dni
i transport wykonywany jest w³asnymi œrodkami transportu Ubezpieczonego.
Okres ochrony
§ 54
1. W odniesieniu do transportu w³asnego wykonywanego przez Ubezpieczonego odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u zawartej
umowy ubezpieczenia mienia w transporcie rozpoczyna siê w momencie zakoñczenia za³adunku mienia na œrodek transportu, a koñczy siê w momencie rozpoczêcia roz³adunku mienia stanowi¹cego
przedmiot ubezpieczenia, chyba ¿e dokonano rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniem § 53 ust. 6.
2. W odniesieniu do transportu obcego odpowiedzialnoœæ UNIQA
TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia mienia w transporcie rozpoczyna siê od momentu rozpoczêcia za³adunku mienia stanowi¹cego przedmiot ubezpieczenia lub przyjêcia mienia do przewozu przez przewoŸnika, koñczy siê w chwili zakoñczenia roz³adunku mienia stanowi¹cego przedmiot ubezpieczenia lub w chwili wydania mienia odbiorcy.
3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê nie wczeœniej
ni¿ od dnia wskazanego w umowie jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia.
4. Umowa ubezpieczenia mienia w transporcie nie chroni interesów
przewoŸnika, spedytora ani ¿adnej innej osoby, której powierzone
zosta³o mienie stanowi¹ce przedmiot ubezpieczenia.
System ubezpieczenia

Rozdzia³ VI - Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

§ 55

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest systemem pierwszego ryzyka.

§ 53

Suma ubezpieczenia i sk³adka

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewo¿one na ryzyko
Ubezpieczonego, który nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej
polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug przewozowych.

§ 56

2. Ochron¹ objêty jest przewóz mienia w transporcie krajowym drogowym wykonywanym transportem w³asnym lub obcym.
3. Mienie bêd¹ce przedmiotem umowy ubezpieczenia stanowiæ musi
w³asnoœæ Ubezpieczonego lub te¿ znajdowaæ siê w jego posiadaniu na podstawie umowy i na Ubezpieczonym ci¹¿y odpowiedzialnoœæ za jego utratê lub uszkodzenie.
4. Ubezpieczenie zawierane jest w zakresie podstawowym, obejmuj¹cym nastêpuj¹ce zdarzenia losowe:
1) po¿ar, piorun, wybuch, huragan, powódŸ, deszcz nawalny, grad,
lawinê, zapadanie i osuwanie siê ziemi, spadniêcie przedmiotu
na œrodek transportu,
2) wypadek œrodka transportu.
5. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej
ubezpieczenie mo¿e zostaæ zawarte w zakresie rozszerzonym poprzez w³¹czenie do umowy ryzyka kradzie¿y z w³amaniem i rabunku ³adunku oraz kradzie¿y ³adunku wraz ze œrodkiem transportu.
Ubezpieczeniu w zakresie rozszerzonym podlega wy³¹cznie transport dokonywany w³asnymi œrodkami transportu.
6. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
ochron¹ objête mog¹ zostaæ równie¿ czynnoœci zwi¹zane z czynnoœciami za³adunkowymi i wy³adunkowymi mienia. Postanowienie
to ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych dla transportów wykonywanych w³asnymi œrodkami transportu.
7. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête mo¿e zostaæ mienie na trasie
przewozu w okresie tymczasowego magazynowania z zastrze¿eniem, ¿e magazyn:
1) jest przystosowany do przechowywania mienia danego rodzaju;
2) jest zabezpieczony co najmniej zgodnie z postanowieniami § 30
niniejszych OWU;

1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaæ maksymalnej rzeczywistej wartoœci przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do pojedynczego transportu.
2. Suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia stanowi
górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
3. Maksymalna wartoœæ mienia deklarowana do ubezpieczenia nie
mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 300 000 z³.
4. Jeœli suma ubezpieczenia okreœlona przez Ubezpieczaj¹cego jest
wy¿sza od wartoœci przedmiotu ubezpieczenia, nale¿ne odszkodowanie przys³ugiwaæ bêdzie do wysokoœci odpowiadaj¹cej wartoœci przedmiotu ubezpieczenia.
5. Jeœli suma ubezpieczenia okreœlona przez Ubezpieczaj¹cego jest
ni¿sza od wartoœci przedmiotu ubezpieczenia, nale¿ne odszkodowanie przys³ugiwaæ bêdzie w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
suma ubezpieczenia do wartoœci przedmiotu ubezpieczenia.
6. W ubezpieczeniu mienia w transporcie wykonywanym œrodkami
transportu w³asnego okreœla siê udzia³ w³asny w wysokoœci:
1) dla szkód polegaj¹cych na kradzie¿y z w³amaniem i rabunku
oraz kradzie¿y œrodka transportu wraz z ³adunkiem: 10% ale
nie mniej ni¿ 300 z³;
2) dla pozosta³ych szkód: 5% ale nie mniej ni¿ 200 z³.
Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu mienia w transporcie
§ 57
1. Ubezpieczenie mienia w transporcie nie obejmuje przewozu:
1) œrodków pieniê¿nych, ¿etonów, czeków, weksli i innych papierów wartoœciowych;
2) kart p³atniczych i telefonicznych, biletów oraz losów loteryjnych;
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3) banderoli, akcyzy, œwiadectw udzia³owych;
4) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów;
5) z³ota, platyny, srebra i wyrobów z tych metali;
6) kamieni szlachetnych i wyrobów z ich udzia³em;
7) materia³ów niebezpiecznych w myœl odrêbnych przepisów;
8) ¿ywych zwierz¹t;
9) zw³ok i szcz¹tków zw³ok ludzkich;
10)mienia przewo¿onego jako baga¿ podrêczny;
11)sprzêtu elektronicznego (laptopy, sprzêt komputerowy, drukarki, telefony, faksy itp.), o ile nie stanowi¹ œrodków obrotowych;
12)mienia uszkodzonego lub zdekompletowanego;
13) towarów przewo¿onych w ramach tzw. handlu obwoŸnego;
14)przesy³ek pocztowych;
15)dzie³ sztuki, zbiorów, kolekcji, przedmiotów unikatowych, przedmiotów artystycznych;
16)przedmiotów wartoœciowych.
2. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w § 5 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) powsta³e jako nastêpstwo pozostawienia œrodka transportu
z towarem bez nadzoru (dozoru) i niew³aœciwego zabezpieczenia przed kradzie¿¹;
2) powsta³e w nastêpstwie postoju lub parkowania œrodka transportu z towarem w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony, z zastrze¿eniem postanowienia § 61 ust. 1;
3) wynikaj¹ce z u¿ycia œrodka transportu z ubezpieczonym towarem do celów innych ni¿ przewóz tego towaru do miejsca przeznaczenia;
4) powsta³e w wyniku prowadzenia pojazdu przez osobê nieuprawnion¹ lub nie posiadaj¹c¹ odpowiednich kwalifikacji;
5) bêd¹ce skutkiem lub nastêpstwem zdarzeñ wynik³ych z powodu stanu nietrzeŸwoœci lub odurzenia kieruj¹cego œrodkiem
transportu lub innych osób uczestnicz¹cych w przewozie ubezpieczonego towaru;
6) powsta³e w wyniku naturalnych ubytków wagi, miary i objêtoœci mieszcz¹cych siê w granicach obowi¹zuj¹cych lub zwyczajowo przyjêtych norm;
7) powsta³e w wyniku niedostatecznego, nieœcis³ego lub niezgodnego ze stanem faktycznym oznakowania opakowania zewnêtrznego towarów oraz zwi¹zane z tym manipulacje jednostk¹ ³adunkow¹ podczas ca³ego procesu przewozu;
8) powsta³e w wyniku utraty informacji zapisanych na wszelkiego
rodzaju noœnikach danych, w tym na noœnikach magnetycznych
i optycznych;
9) powsta³e w wyniku wady ukrytej ubezpieczonych towarów lub
ich naturalnych w³aœciwoœci, takich jak np. samozapalenie, samozepsucie;
10)powsta³e w wyniku nieprawid³owego rozmieszczenia lub zamocowania towaru oraz przepakowywania podczas transportu lub niew³aœciwego opakowania albo jego braku, o ile ten
obowi¹zek ci¹¿y³ na Ubezpieczonym;
11)powsta³e w wyniku u¿ycia niew³aœciwego pojazdu, nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub niedopuszczonego do ruchu na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
12) powsta³e w wyniku u¿ycia niew³aœciwego pojazdu, nieprzystosowanego konstrukcyjnie do przewozu ³adunków danego rodzaju;
13) powsta³e w wyniku zwyk³ych zmian atmosferycznej wilgotnoœci
oraz normalnych opadów deszczu, œniegu i zwyk³ych wahañ
temperatury (mróz, upa³), chyba ¿e szkoda powsta³a na skutek
wypadku œrodka transportu;
14) powsta³e w wyniku przewozu mienia w obrêbie tej samej nieruchomoœci lub posesji;
15)powsta³e w wyniku konfiskaty, zajêcia, zarekwirowania lub zniszczenia - na podstawie decyzji podjêtej przez uprawnione do
tego w³adze - przewo¿onych towarów lub œrodka transportu
albo ograniczenia przez nie swobody przewozu;
16)powsta³e w wyniku opóŸnienia dostawy;
17)powsta³e w wyniku udzielenia przewoŸnikowi lub spedytorowi
b³êdnych lub niewystarczaj¹cych wskazówek dotycz¹cych sposobu przeprowadzenia transportu, jego trasy lub w³aœciwoœci
przewo¿onych towarów;
18)powsta³e w wyniku przekroczenia norm za³adowania œrodka
transportu;
19)powsta³e w wyniku dzia³ania energii j¹drowej lub ska¿enia
radioaktywnego, dezynfekcji, dezynsekcji;
20) powsta³e w wyniku zniszczenia towaru przez gryzonie, bakterie lub paso¿yty;
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21) powsta³e w wyniku dokonywania obrotu towarowego towarem nielegalnie wytworzonym lub sprowadzonym oraz pochodz¹cym z kradzie¿y;
22)powsta³e w wyniku naturalnego zu¿ycia w przypadku przewozu towarów u¿ywanych.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 58
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest do stosowania mo¿liwych, dostêpnych œrodków s³u¿¹cych zabezpieczeniu mienia przewo¿onego - szczególnie w zakresie zabezpieczenia mienia przed kradzie¿¹ z w³amaniem i rabunkiem.
2. W transporcie dokonywanym w³asnymi œrodkami transportu Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podczas wykonywania przewozów
oraz nale¿ytego zabezpieczenia pojazdu, w którym przewo¿one
jest mienie objête ochron¹.
3. Przy za³adunku i roz³adunku wykonywanym przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego zobowi¹zany jest on do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów BHP oraz zachowania nale¿ytej starannoœci przez osoby wykonuj¹ce te czynnoœci oraz stosowania narzêdzi,
maszyn i urz¹dzeñ posiadaj¹cych wa¿ne œwiadectwo badania technicznego.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego przy powstaniu
szkody
§ 59
1. W razie zajœcia zdarzenia powoduj¹cego powstanie szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony oprócz obowi¹zków okreœlonych w § 18
niniejszych OWU zobowi¹zany jest do:
1) niezw³ocznego powiadomienia organów œcigania o zajœciu wypadku œrodka transportu;
2) udostêpnienia pe³nej dokumentacji przewozowej i ksiêgowej
dotycz¹cej ubezpieczonego mienia;
3) udostêpnienia uszkodzonego mienia do oglêdzin w stanie niezmienionym;
4) w razie uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia do sporz¹dzenia komisyjnego protoko³u nadawcy i odbiorcy (transport w³asnymi œrodkami) lub zg³oszenia szkody przewoŸnikowi przed
przyjêciem mienia i wezwania przewoŸnika do sporz¹dzenia
protoko³u wspólnego najpóŸniej w terminie 3 dni od dnia wydania przedmiotu ubezpieczenia przez przewoŸnika.
2. W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony
zobowi¹zany jest do przedstawienia UNIQA TU S.A. nastêpuj¹cych dokumentów umo¿liwiaj¹cych podjêcie czynnoœci likwidacyjnych i zabezpieczenie interesów stron umowy ubezpieczenia:
1) kalkulacjê roszczenia;
2) fakturê lub inne dokumenty pozwalaj¹ce ustaliæ rozmiar szkody;
3) dokumentacjê zabezpieczaj¹c¹ roszczenia regresowe UNIQA
TU S.A.;
4) oryginalny list przewozowy stanowi¹cy potwierdzenie przekazania mienia do transportu obcego.
Ustalenie wysokoœci odszkodowania
§ 60
1. Odszkodowanie nie mo¿e przekroczyæ wartoœci przedmiotu ubezpieczenia.
2. Odszkodowanie ustala siê w kwocie odpowiadaj¹cej rozmiarowi
szkody polegaj¹cej na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia.
3. W razie uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie
ulega pomniejszeniu o wartoœæ pozosta³oœci po szkodzie.
4. W razie uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w stopniu kwalifikuj¹cym go do naprawy odszkodowanie wyp³acane jest w kwocie
odpowiadaj¹cej kosztom naprawy.

Zabezpieczenia œrodka transportu i towaru
§ 61
1. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ ryzyko kradzie¿y z w³amaniem i rabunku podczas koniecznego postoju œrodka transportu na trasie przewozu, je¿eli udowodniono, i¿ wydarzy³y siê one w godzinach pomiêdzy 6.00 a 22.00, a pozostawiony
pojazd zaparkowany jest:
1) w gara¿u nale¿ycie zabezpieczonym i zamkniêtym na klucz, do
którego dostêp ma wy³¹cznie Ubezpieczony i osoby uprawnione;
2) na parkingu strze¿onym oraz innym terenie nale¿ycie oœwietlonym, ogrodzonym sta³ym ogrodzeniem, wyposa¿onym w sta³¹
bramê wjazdow¹ lub szlaban i ca³odobowo dozorowanym przez
wartownika sprawdzaj¹cego, czy osoba wyprowadzaj¹ca pojazd jest do tego uprawniona a kierowca poinformowa³ obs³ugê parkingu o posiadaniu ubezpieczonego mienia i fakt ten
zosta³ potwierdzony na piœmie.
2. Ponadto w pojeŸdzie pozostawionym bez opieki osób dokonuj¹cych przewozu musz¹ byæ jednoczeœnie spe³nione nastêpuj¹ce
wymogi:
1) wszystkie okna i inne otwory daj¹ce dostêp do wnêtrza pojazdu lub przewo¿onego mienia s¹ w nale¿ytym stanie technicznym i zamkniête, a drzwi do pojazdu zamkniête na klucz lub
dodatkowo zaplombowane;
2) uruchomiony zosta³ atestowany i sprawny alarm antyw³amaniowy oraz co najmniej jedno z nastêpuj¹cych urz¹dzeñ: blokada kierownicy, blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne
urz¹dzenie uniemo¿liwiaj¹ce uruchomienie pojazdu;
3) kierowca wy³¹czy³ silnik, zamkn¹³ pojazd na klucz, zabra³ ze
sob¹ kluczyki do pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokumenty przewozowe;
4) w przypadku oddalenia siê od pojazdu osoby dokonuj¹cej przewozu podczas za³adunku lub wy³adunku ubezpieczonego towaru, a tak¿e tankowania paliwa do pojazdu przewo¿¹cego
ubezpieczony towar, UNIQA TU S.A. uznaje za wystarczaj¹ce
zabezpieczenia wymienione w pkt 1-3.
§ 62
W razie naruszenia obowi¹zków okreœlonych w §§ 58, 59 i 61 niniejszych
OWU UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania
w ca³oœci lub czêœci za szkody powsta³e w okresie ubezpieczenia, o ile
nieprzestrzeganie tych obowi¹zków mia³o wp³yw na powstanie szkody
lub jej rozmiar.
Rozdzia³ VII -Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
od st³uczenia

5. W razie ubezpieczenia szyb ze znakami reklamowymi lub informacyjnymi nale¿y we wniosku podaæ ich treœæ, rodzaj u¿ytego materia³u, wielkoœæ liter lub opis znaku.
Szczególne ograniczenia odpowiedzialnoœci
§ 64
1. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi
w § 5 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 100 z³;
2) w mieniu znajduj¹cym siê w lokalach/budynkach nieu¿ytkowanych przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni;
3) powsta³e przy wymianie lub wymontowywaniu, a tak¿e podczas transportu przedmiotów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹;
4) powsta³e w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych, remontowych w miejscu ubezpieczenia;
5) powsta³e wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia,
zmiany barwy lub odprysków kawa³ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
6) powsta³e na skutek z³ego stanu technicznego ramy lub nieprawid³owego zainstalowania przedmiotu ubezpieczenia;
7) bêd¹ce nastêpstwem niew³aœciwego dzia³ania lub wady urz¹dzeñ neonowych lub oœwietleniowych.
2. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ zniesiona
na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej.
3. Franszyza integralna okreœlona w ust. 1 pkt 1 mo¿e zostaæ podwy¿szona na wniosek Ubezpieczaj¹cego.
System i suma ubezpieczenia
§ 65
1. Grupy mienia wymienione w § 63 ust. 1 ubezpieczane s¹ systemem pierwszego ryzyka. Deklarowane sumy ubezpieczenia powinny odpowiadaæ przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksymalnej szkodzie ustalanej w wartoœci nowej oraz powinny byæ
zwiêkszone o koszty:
1) demonta¿u, monta¿u, z wy³¹czeniem kosztów ustawienia i rozbiórki rusztowañ;
2) transportu;
3) wykonania znaków reklamowych lub informacyjnych.
2. Wysokoœci sum ubezpieczenia ustala siê odrêbnie dla ka¿dej zg³oszonej i przyjêtej do ubezpieczenia grupy mienia wymienionej w § 63
ust. 1.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 63
1. Umow¹ ubezpieczenia objête s¹ nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na sta³e, zgodnie
z ich przeznaczeniem, bêd¹ce urz¹dzeniem lub wyposa¿eniem
budynków oraz lokali znajduj¹cych siê w posiadaniu Ubezpieczonego w miejscu okreœlonym w umowie ubezpieczenia i zg³oszone
do ubezpieczenia tj. nastêpuj¹ce grupy mienia:
1) szyby okienne i drzwiowe;
2) oszklenie œcian i dachów;
3) p³yty szklane stanowi¹ce sk³adow¹ czêœæ mebli, gablot reklamowych, kontuarów, sto³ów i lad sprzeda¿nych;
4) przegrody œcienne, os³ony kontuarów, boksów i kabin;
5) lustra wisz¹ce, stoj¹ce i zamontowane na sta³e;
6) szyldy i transparenty;
7) szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciww³amaniowe.
2. Przedmioty wymienione w umowie ubezpieczenia s¹ objête ochron¹
ubezpieczeniow¹ od szkód powsta³ych wskutek ich st³uczenia, rozbicia lub pêkniêcia.
3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki dodatkowej zakresem ochrony ubezpieczeniowej mog¹ byæ równie¿ objête koszty
ustawienia i rozbiórki rusztowañ niezbêdnych do demonta¿u albo
wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje oszkleñ stanowi¹cych osprzêt urz¹dzeñ technicznych i instalacji.

3. W przypadku ubezpieczenia wybranych szyb lub innych przedmiotów szklanych, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest we wniosku o ubezpieczenie tak okreœliæ przedmiot ubezpieczenia, aby w razie szkody
jego identyfikacja nie budzi³a w¹tpliwoœci.
Rozdzia³ VIII - Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 66
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna (OC)
Ubezpieczonego za szkody, z wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia, zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci wskazanej we wniosku o ubezpieczenie lub posiadaniem mienia.
2. Wszystkie szkody bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub
wynikaj¹ce z tej samej przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê,
¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia.
3. W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna, gdy w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ lub
posiadaniem mienia Ubezpieczony wyrz¹dzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodê osobow¹ lub rzeczow¹, do naprawienia której zobowi¹zany jest w myœl przepisów prawa.
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4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki
ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego mo¿e
zostaæ zawarte w zakresie rozszerzonym tj. wg zakresu podstawowego zmodyfikowanego poprzez zastosowanie dowolnie wybranych
nastêpuj¹cych klauzul dodatkowych zgodnie z poni¿sz¹ Tabel¹:
Tabela nr 1 - wykaz klauzul dodatkowych do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej

5. W odniesieniu do szkód rzeczowych odszkodowanie ustalone przez
UNIQA TU S.A. pomniejszane jest o udzia³ w³asny w wysokoœci
5%, chyba ¿e umówiono siê inaczej.
6. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki
udzia³ w³asny okreœlony w ust. 5 mo¿e zostaæ zniesiony w odniesieniu do zakresu podstawowego oraz klauzul 2, 3 i 4.
Szczególne ograniczenia odpowiedzialnoœci
§ 67
1. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce kwoty 200 z³;
2) wyrz¹dzone przez:
a) powolne dzia³anie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci,
py³u, ha³asu, dymu, sadzy, wyciekanie, osiadanie gruntów,
wibracje,
b) d³ugotrwa³e wstrz¹sy,
c) tworzenie siê grzyba;
3) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania;
4) w postaci zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa oraz wszelkiego
rodzaju op³at, kar pieniê¿nych (w tym umownych), nawi¹zek,
odsetek;
5) powsta³e w zwi¹zku z zaci¹ganiem kredytów, udzielaniem gwarancji i porêczeñ;
6) powoduj¹ce roszczenia pomiêdzy osobami objêtymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia;
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7) powsta³e w zwi¹zku z u¿ywaniem, wytwarzaniem, sk³adowaniem, transportem, handlem materia³ami niebezpiecznymi okreœlonymi w Umowie europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego
przewozu drogowego towarów (ADR), w tym wybuchowymi,
pirotechnicznymi i broni¹ rozumian¹ zgodnie z ustaw¹ o broni
i amunicji;
8) zwi¹zane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni¿ zdrowie,
praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw
ochronnych na wzory u¿ytkowe lub zdobnicze;
9) w postaci czystych strat finansowych, przy czym za czyste straty
finansowe przyjmuje siê szkody, które nie s¹ nastêpstwem szkód
rzeczowych lub osobowych;
10)w przedmiotach wartoœciowych;
11)powsta³e na skutek u¿ycia przez Ubezpieczonego sprzêtu p³ywaj¹cego w postaci œródl¹dowych lub morskich jednostek ¿aglowych, ¿aglowo-motorowych i motorowych lub ³odzi ¿aglowych,
jak równie¿ spowodowane przez Ubezpieczonego poprzez
dzia³anie lub u¿ycie statków powietrznych lub sprzêtu lotniczego;
12)wynik³e z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci;
13) spowodowane przez lub w zwi¹zku z oddzia³ywaniem azbestu
lub materia³ów zawieraj¹cych azbest;
14) powsta³e wskutek zmiany materia³u genetycznego ludzkich
komórek zarodkowych lub embrionów;
15) spowodowane przez lub w organizmach zmodyfikowanych genetycznie w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych lub wynikaj¹ce z ich wad;
16) wyrz¹dzone wspólnikom Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
lub ich bliskim;
17)powsta³e wskutek bezpoœredniego lub poœredniego dzia³ania
wyrobów tytoniowych lub alkoholowych;
18)wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych, zaka¿eñ lub przeniesienia
choroby zakaŸnej, przy czym:
a) szkody wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych nie podlegaj¹ wy³¹czeniu w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci gastronomicznej lub hotelarskiej, je¿eli hotel prowadzi w³asn¹ restauracjê, a tak¿e w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za produkt w postaci artyku³ów spo¿ywczych,
b) szkody wynikaj¹ce z przeniesienia choroby zakaŸnej lub zaka¿enia nie podlegaj¹ wy³¹czeniu w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug fryzjerskich lub kosmetycznych pod warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia w zakresie klauzuli okreœlonej w § 95;
19)zwi¹zane z:
a) posiadaniem lub ruchem kolei ¿elaznej lub tramwajów, o ile
stanowi to dzia³alnoœæ przewa¿aj¹c¹ wg Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoœci,
b) œwiadczeniem us³ug w zakresie doradztwa finansowego,
c) sk³adowaniem i przetwarzaniem odpadów,
d) produkcj¹ lub dostarczaniem implantów,
e) prowadzeniem banków krwi lub dzia³alnoœci polegaj¹cej
na handlu lub dostarczaniu krwi lub produktów krwiopochodnych,
f) budow¹ tuneli;
20) bêd¹ce skutkiem zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem
metod zabiegowych zwi¹zanych z ingerencj¹ pod skór¹ (np.
tatua¿, makija¿ permanentny, kolczykowanie itp.);
21) powsta³e wskutek przyjêcia przez Ubezpieczonego umownego zwiêkszenia odpowiedzialnoœci poza zakres wynikaj¹cy
z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
22)wyrz¹dzone kontrahentom (deponentom) w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strze¿onego;
23) powsta³e wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych,
przerobionych przez dostarczone, naprawione, konserwowane
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego urz¹dzenia i maszyny;
24)spowodowane trzêsieniem ziemi.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów poniesionych w zwi¹zku
z wycofaniem produktu z rynku.
3. W przypadku braku odmiennego postanowienia umowy ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. nie odpowiada tak¿e za szkody:
1) wyrz¹dzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
2) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego pracownikom;
3) w nieruchomoœciach, z których Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;

4) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;
5) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
zobowi¹zañ przez Ubezpieczonego;
6) wyrz¹dzone ruchem pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego;
7) spowodowane na skutek dzia³ania lub awarii urz¹dzeñ wodnokanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, a zwi¹zane z posiadaniem nieruchomoœci przez Ubezpieczonego;
8) wyrz¹dzone w mieniu przechowywanym przez Ubezpieczonego;
9) powsta³e w mieniu poddanym przez Ubezpieczonego obróbce
lub naprawie;
10)wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczonego;
11)wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym;
12)powsta³e na skutek zaka¿enia lub przeniesienia choroby zakaŸnej w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci polegaj¹cej na
œwiadczeniu us³ug fryzjerskich lub kosmetycznych;
13) powsta³e w dokumentach powierzonych Ubezpieczonemu celem
wykonania us³ugi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹;
14) powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
15)powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci hotelarskiej;
16)powsta³e w podziemnych instalacjach lub urz¹dzeniach w czasie wykonywania prac lub us³ug;
17)wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Suma gwarancyjna
§ 68
1. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego i okreœlona w polisie stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e ze wszystkich wypadków
ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia.
2. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe objête ochron¹ na podstawie klauzul
dodatkowych okreœla Tabela nr 2.
Tabela nr 2 - Limity odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u klauzul
dodatkowych

3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki, suma gwarancyjna mo¿e
zostaæ podwy¿szona.
Rozdzia³ IX - Postanowienia koñcowe
§ 69
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym w umowie ubezpieczenia mog¹
byæ stosowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia musz¹ byæ wymienione pod rygorem niewa¿noœci w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
3. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie.
4. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿na wytoczyæ albo wed³ug w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego,
Ubezpieczonego lub poszkodowanego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa w tym kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeñ losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Klauzula automatycznego pokrycia maszyn i urz¹dzeñ bêd¹cych œrodkami trwa³ymi, wyposa¿enia oraz sprzêtu elektronicznego
§ 70
1. Przedmiot ubezpieczenia w ramach klauzuli automatycznego pokrycia mog¹ stanowiæ wy³¹cznie znajduj¹ce siê w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU:
1) maszyny i urz¹dzenia bêd¹ce œrodkami trwa³ymi;
2) ewidencjonowane wyposa¿enie;
3) sprzêt elektroniczny stacjonarny i przenoœny.
2. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u w³¹czenia do
ochrony niniejszej klauzuli stanowi wartoœæ odpowiadaj¹ca maksymalnie 20% wartoœci sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczaj¹cego dla danego rodzaju mienia, ale:
1) nie wiêcej ni¿ 500 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia
podlegaj¹cych ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) nie wiêcej ni¿ 200 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia
podlegaj¹cych ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku;
3) nie wiêcej ni¿ 100 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia
podlegaj¹cych ochronie na mocy niniejszej klauzuli w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3. Ustala siê, ¿e mienie okreœlone w ust. 1 nabyte przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia, bêdzie automatycznie
pokryte ochron¹ ubezpieczeniow¹ z chwil¹ wpisu do rejestru œrodków trwa³ych lub udokumentowanego nabycia, z zastrze¿eniem
limitu ustalonego w ust. 2.
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4. Klauzula automatycznego pokrycia odnosi siê wy³¹cznie do rocznych umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadz¹cymi ewidencjê posiadanych œrodków trwa³ych.
5. Klauzula automatycznego pokrycia ma zastosowanie wy³¹cznie do
ubezpieczenia mienia zawartego systemem sum sta³ych.
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

5. Mienie winno byæ zabezpieczone zgodnie z postanowieniami § 30
niniejszych OWU.
6. W odniesieniu do mienia na placu, ubezpieczanego na podstawie
niniejszej klauzuli, zastosowanie znajduj¹ zapisy odnosz¹ce siê do
zabezpieczeñ placu okreœlone w § 30 ust. 12.
7. W odniesieniu do niniejszej klauzuli nie znajduj¹ zastosowania
zni¿ki okreœlone w § 9 ust. 2 pkt 1.

§ 71
1. Lokal/budynek i mienie znajduj¹ce siê w nowej lokalizacji zostaj¹
objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ z dat¹ jej otwarcia i rozpoczêcia
prowadzenia w niej, przez Ubezpieczonego, dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie.
2. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony ma obowi¹zek zg³osiæ UNIQA TU S.A.
do ubezpieczenia now¹ lokalizacjê z podaniem sum ubezpieczenia
dla mienia znajduj¹cego siê w niej w ci¹gu 30 dni od daty otwarcia
i rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci objêtej ochron¹ w nowej
lokalizacji.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w okresie od otwarcia
i rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci w nowej lokalizacji do momentu zg³oszenia jej UNIQA TU S.A. wynosi 20% sum ubezpieczenia poszczególnych grup mienia okreœlonych przez Ubezpieczaj¹cego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych,
ale nie wiêcej ni¿ 500 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia
w nowej lokalizacji (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych).

8. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych z tytu³u niniejszej klauzuli okreœlony jest w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU i wynosi maksymalnie 100 000 z³ na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia ³¹cznie dla wszystkich grup
mienia okreœlonych w ust. 1.
9. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniu mienia
od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku z tytu³u niniejszej klauzuli
okreœlony jest w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU i wynosi maksymalnie 20 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ³¹cznie dla wszystkich grup
mienia okreœlonych w ust. 1.

4. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w okresie od otwarcia
i rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci w nowej lokalizacji do momentu zg³oszenia jej UNIQA TU S.A. wynosi 20% sum ubezpieczenia poszczególnych grup mienia okreœlonych przez Ubezpieczaj¹cego w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku, ale nie wiêcej ni¿ 100 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia
w nowej lokalizacji.

10. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych z tytu³u niniejszej klauzuli
w odniesieniu do mienia znajduj¹cego siê na placu okreœlony jest
w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU
i wynosi maksymalnie 50 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, ³¹cznie dla wszystkich grup mienia okreœlonych w ust. 1, z wy³¹czeniem szkód powsta³ych na skutek:
1) gradu, dla których limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A wynosi 20% limitu okreœlonego zgodnie z ust.10;
2) deszczu nawalnego, dla których limit odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A wynosi 30% limitu okreœlonego zgodnie z ust.10;
3) upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, dla których
limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wynosi 20% limitu
okreœlonego zgodnie z ust. 10.

5. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w okresie od otwarcia
i rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoœci w nowej lokalizacji do momentu zg³oszenia jej UNIQA TU S.A. wynosi 20% sum ubezpieczenia
poszczególnych grup mienia okreœlonych przez Ubezpieczaj¹cego
w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ale nie
wiêcej ni¿ 100 000 z³ ³¹cznie dla wszystkich grup mienia w nowej
lokalizacji.

11. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniu mienia
od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku z tytu³u niniejszej klauzuli
w odniesieniu do mienia znajduj¹cego siê na placu okreœlony jest
w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU
i wynosi maksymalnie 10 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia ³¹cznie dla wszystkich grup mienia okreœlonych w ust. 1.

6. W przypadku braku spe³nienia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego obowi¹zku okreœlonego w ust. 2 UNIQA TU S.A. wolne
jest od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w mieniu znajduj¹cym siê w nowej lokalizacji.

12. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10%, ale nie mniej ni¿ 300 z³
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych.

Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeñ losowych oraz ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku

13. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10%, ale nie mniej ni¿ 500 z³
w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
Klauzula ubezpieczenia mienia na placu
§ 73

Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
§ 72
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego i objête umow¹ ubezpieczenia nastêpuj¹ce
mienie:
1) maszyny i urz¹dzenia;
2) wyposa¿enie;
3) œrodki obrotowe.
2. Mienie okreœlone w ust. 1 winno znajdowaæ siê w miejscu wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzon¹ i wskazan¹ we wniosku
o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
3. W odniesieniu do mienia objêtego ochron¹ na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczony ma obowi¹zek prowadzenia ewidencji mienia
znajduj¹cego siê poza miejscem ubezpieczenia.
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3 musi zawieraæ adres miejsca,
w którym wykonywane s¹ czynnoœci zwi¹zane z prowadzon¹ przez
Ubezpieczonego dzia³alnoœci¹, datê przekazania mienia objêtego
ochron¹ na mocy niniejszej klauzuli do miejsca wykonywania prac
oraz szczegó³owy spis mienia z podaniem jego jednostkowej wartoœci.
22

1. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych oraz od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku mo¿e zostaæ objête
nastêpuj¹ce mienie:
1) maszyny, urz¹dzenia i wyposa¿enie;
2) œrodki obrotowe
pozostaj¹ce w zwi¹zku z prowadzon¹ i wskazan¹ we wniosku
o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz znajduj¹ce siê na
placach (poza budynkiem) i stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczonego
lub bêd¹ce w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego.
2. Suma ubezpieczenia dla mienia sk³adowanego na placu nie mo¿e
stanowiæ wiêcej ni¿ 30% wartoœci deklarowanej dla poszczególnych grup mienia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeñ losowych.
3. Suma ubezpieczenia dla mienia sk³adowanego na placach nie mo¿e
stanowiæ wiêcej ni¿ 20% wartoœci sumy ubezpieczenia deklarowanej dla danej grupy mienia w ubezpieczeniu od kradzie¿y
z w³amaniem i rabunku.

4. W odniesieniu do mienia okreœlonego w ust. 1 ustala siê limit
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e na skutek
gradu w wysokoœci 5% i na skutek deszczu nawalnego w wysokoœci 10% wartoœci sumy ubezpieczenia danej grupy mienia znajduj¹cego siê na placach okreœlonej zgodnie z ust. 2.
5. W odniesieniu do mienia okreœlonego w ust. 1 ustala siê limit
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e na skutek
upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie w wysokoœci 10%
wartoœci sumy ubezpieczenia danej grupy mienia znajduj¹cego
siê na placach okreœlonej zgodnie z ust. 2.
6. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia zawartego na podstawie
niniejszej klauzuli nie znajduje zastosowania zapis § 9 ust. 2 pkt 1.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeñ losowych
Klauzula ubezpieczenia rozmro¿enia
§ 74
1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi¹ znajduj¹ce siê w posiadaniu
Ubezpieczonego i objête ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeñ losowych œrodki obrotowe, których w³aœciwoœci naturalne
wymagaj¹ ich przechowywania w urz¹dzeniach ch³odniczych
w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegaj¹ce na utracie wartoœci handlowej mienia, o jakim mowa w ust. 1, na skutek jego
rozmro¿enia w wyniku podwy¿szenia siê temperatury w urz¹dzeniu ch³odniczym w nastêpstwie:
1) uszkodzenia urz¹dzenia, w którym przechowywano mienie, w wyniku bezpoœredniego oddzia³ywania zdarzeñ objêtych zakresem
umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) bezpoœredniej przerwy w dostawie pr¹du elektrycznego przez
zak³ad energetyczny trwaj¹cej nieprzerwanie przez co najmniej
dwie godziny.
3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za rozmro¿enie wynikaj¹ce z niew³aœciwego przechowywania mienia lub wskutek mechanicznego uszkodzenia opakowania mienia.
4. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 100 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ limit sumy ubezpieczenia œrodków obrotowych okreœlony w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU.
Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych w ubezpieczeniu
mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych
§ 75
1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe w ubezpieczonym
mieniu spowodowane aktem terrorystycznym.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi 200 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ suma ubezpieczenia maj¹tku deklarowana przez Ubezpieczaj¹cego do ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeñ losowych.
4. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% i nie mniej ni¿ 5 000 z³.
Klauzula drobnych prac remontowych
§ 76
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na warunkach niniejszej klauzuli objête
s¹ szkody powsta³e w mieniu objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹
w zwi¹zku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego pracami remontowymi, monta¿owymi i adaptacyjno-modernizacyjnymi.
2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u umownego w³¹czenia
klauzuli drobnych prac remontowych ograniczona zostaje do kwoty
max. 50 000 z³, ale nie wiêcej ni¿ suma ubezpieczenia maj¹tku
deklarowana przez Ubezpieczaj¹cego do ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych.

3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. jest wy³¹czona je¿eli prowadzone prace mia³y wp³yw na sprawnoœæ urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych lub innych zabezpieczeñ, których istnienie Ubezpieczaj¹cy
zadeklarowa³ we wniosku o ubezpieczenie.
4. Przez drobne prace remontowe, monta¿owe i adaptacyjno - modernizacyjne rozumie siê wy³¹cznie takie prace, których ca³kowita wartoœæ nie przekracza 50 000 z³otych.
5. Przez wartoœæ prac rozumie siê ³¹cznie koszt robocizny oraz pracy
sprzêtu, jak równie¿ wartoœæ wszystkich materia³ów, maszyn, urz¹dzeñ.
6. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w niniejszych
OWU UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w zwi¹zku z pracami remontowymi, monta¿owymi i adaptacyjno - modernizacyjnymi:
1) na których przeprowadzenie wymagane jest zezwolenie w³aœciwych w³adz i urzêdów;
2) naruszaj¹cymi konstrukcjê budynku/lokalu;
3) naruszaj¹cymi konstrukcjê dachu;
4) naruszaj¹cymi pokrycie dachu.
Klauzula katastrofy budowlanej
§ 77
1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody rzeczowe spowodowane
katastrof¹ budowlan¹.
3. Dla celów niniejszej klauzuli za obiekt budowlany rozumie siê budynek, budowlê lub lokal, w którym prowadzona jest przez Ubezpieczonego dzia³alnoœæ gospodarcza wskazana we wniosku o ubezpieczenie i objêta ochron¹ na podstawie umowy zawartej na podstawie niniejszych OWU.
4. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi max. 200 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ suma ubezpieczenia maj¹tku
deklarowana przez Ubezpieczaj¹cego do ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeñ losowych.
5. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% i nie mniej ni¿ 3 000 z³.
6. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 36
z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wy³¹czone s¹ szkody:
1) ze zdarzeñ powsta³ych w budynkach, budowlach i lokalach
w trakcie przebudowy, remontów lub prowadzenia prac adaptacyjno-monta¿owych;
2) powsta³e w przypadku braku zamocowania elementów noœnych
w ich podporach;
3) powsta³e w zwi¹zku z prowadzonymi w s¹siedztwie pracami
remontowymi, wyburzeniowymi, porz¹dkowymi;
4) w budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz
w znajduj¹cym siê w nich mieniu.
Klauzula ubezpieczenia wandalizmu
§ 78
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego i zg³oszone do ubezpieczenia oraz objête
umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym nastêpuj¹ce mienie:
1) budynki i budowle;
2) lokal;
3) nak³ady inwestycyjne poczynione wewn¹trz budynku/lokalu;
4) maszyny i urz¹dzenia;
5) wyposa¿enie;
6) œrodki obrotowe.
2. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi max. 50 000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ ³¹czna suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU dla przedmiotów okreœlonych w ust. 1.
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3. Klauzula wandalizmu nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia sk³adowanego poza lokalem/budynkiem (na placach).
4. Klauzula wandalizmu nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia objêtego ochron¹ na mocy klauzuli ubezpieczenia mienia poza
miejscem ubezpieczenia.
5. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu zawierane jest w systemie
pierwszego ryzyka.
6. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 36
z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wy³¹czone s¹ szkody:
1) powsta³e w wyniku zdarzeñ powoduj¹cych wy³¹cznie szkody
w przedmiotach szklanych lub oszkleniu budynków/budowli/
lokali;
2) powsta³e wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia,
zmiany barwy lub odprysków kawa³ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
3) powsta³e w wyniku zu¿ycia eksploatacyjnego;
4) powsta³e w wyniku u¿ytkowania mienia i jego obs³ugi.
7. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
Ubezpieczonego w wysokoœci 10% lecz nie mniej ni¿ 500 z³.
Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
§ 79
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego i zg³oszone do ubezpieczenia oraz objête
umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych
w zakresie rozszerzonym nastêpuj¹ce mienie: maszyny, aparaty
i urz¹dzenia zasilane pr¹dem sta³ym lub zmiennym, do których
maj¹ zastosowanie przepisy normuj¹ce eksploatacjê techniczn¹.
2. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z tytu³u
w³¹czenia niniejszej klauzuli wynosi maksymalnie 50 000 z³.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody powsta³e wskutek niew³aœciwego dzia³ania pr¹du elektrycznego w postaci:
1) uszkodzenia izolacji i/lub zwarcia;
2) zmiany wartoœci napiêcia lub czêstotliwoœci w sieci zasilaj¹cej;
3) zaniku napiêcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych;
4) niezadzia³ania lub wadliwego zadzia³ania zabezpieczeñ chroni¹cych maszyny i aparaty elektryczne.
4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 36 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. dodatkowo nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) powsta³e w sieciach elektroenergetycznych;
2) mechaniczne, w tym w postaci pêkniêcia ³o¿yskowania, uszkodzeñ wirników lub pêkniêcia korpusu silnika;
3) powsta³e w czasie napraw i prób;
4) powsta³e w licznikach, miernikach, stycznikach, wk³adkach topikowych bezpieczników, odgromnikach, ¿arówkach, lampach,
grzejnych urz¹dzeniach elektrycznych;
5) powsta³e w maszynach i urz¹dzeniach, w których nie przeprowadzono oglêdzin i przegl¹dów zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi aktami normuj¹cymi zasady eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych, albo w których mimo dokonania oglêdzin
i przegl¹dów nie usuniêto stwierdzonych usterek;
6) powsta³e w okresie dzia³ania rêkojmi lub gwarancji pokrywane
przez producenta lub warsztat naprawczy;
7) bêd¹ce nastêpstwem nieprawid³owej eksploatacji albo zu¿ycia
maszyny lub jej elementów;
8) powsta³e w maszynach do dr¹¿enia tuneli;
9) powsta³e w turbinach gazowych.
5. Oprócz obowi¹zków okreœlonych w § 17-18 niniejszych OWU Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) œcis³ego przestrzegania ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów
o budowie i eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych oraz
wykonywaniu dozoru nad tymi urz¹dzeniami;
2) zapewnienia w³aœciwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania maszyny oraz jej zdolnoœci do dalszej niezawodnej
pracy;
3) przeprowadzania przegl¹dów i oglêdzin w terminach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami i wymogami producenta.
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6. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do³¹czyæ do zg³oszenia szkody protoko³y awaryjne, sporz¹dzone oddzielnie dla ka¿dej awarii.
7. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego uzale¿niony jest od wieku urz¹dzenia i wynosi:
1) 5 % - przy wieku urz¹dzenia 10 - 15 lat;
2) 15 % - przy wieku urz¹dzenia 16 - 20 lat;
3) 30 % - przy wieku urz¹dzenia powy¿ej 21 lat.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku
Klauzula ubezpieczenia dewastacji
§ 80
1. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego i zg³oszone do ubezpieczenia:
1) objête umow¹ ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku
nastêpuj¹ce mienie:
a) maszyny i urz¹dzenia,
b) wyposa¿enie,
c) œrodki obrotowe,
d) mienie przyjête od osób trzecich;
2) nie objête umow¹ ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku nak³ady inwestycyjne poczynione wewn¹trz lokalu/
budynku.
2. Klauzula dewastacji nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia
sk³adowanego poza lokalem/budynkiem (na placach).
3. Klauzula dewastacji nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia
objêtego ochron¹ na mocy klauzuli ubezpieczenia mienia poza
miejscem ubezpieczenia.
4. W ubezpieczeniu mienia obowi¹zuj¹ systemy i sumy przyjête dla
ubezpieczenia tego mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
5. Nak³ady inwestycyjne ubezpieczone s¹ w systemie pierwszego
ryzyka przy zadeklarowanej sumie ubezpieczenia wed³ug wartoœci
nowej.
6. Ubezpieczaj¹cy mo¿e w umowie ubezpieczenia okresliæ limit dla
ryzyka dewastacji w wysokoœci do 50 000 z³, ale nie wiêcej ni¿
wartoœæ maj¹tku okreslonego w ust. 1. Ustalony w ten sposób limit
jest limitem ³¹cznym dla mienia okreœlonego w ust.1 pkt 1-2.
7. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
Ubezpieczonego w wysokoœci 10% lecz nie mniej ni¿ 400 z³.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego
od wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia przenoœnego sprzêtu elektronicznego
§ 81
1. Na mocy niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e w przenoœnym sprzêcie elektronicznym
u¿ytkowanym poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w umowie
ubezpieczenia i u¿ywanym do prac s³u¿bowych przez Ubezpieczonego lub jego pracowników.
2. Sprzêt elektroniczny przenoœny ubezpiecza siê systemem sum sta³ych.
3. Przedmiot ubezpieczenia mo¿e stanowiæ nastêpuj¹cy sprzêt elektroniczny:
1) komputery przenoœne - laptopy;
2) rzutniki multimedialne, projektory, kamery, monitory multimedialne;
3) cyfrowe aparaty fotograficzne;
4) drukarki przenoœne;
5) przenoœny elektroniczny sprzêt medyczny;
6) przenoœny system nag³aœniaj¹cy (miksery, wzmacniacze, itp.);
7) przenoœne elektroniczne urz¹dzenia diagnostyczne (czujniki,
mierniki, sondy, itp.).

4. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zawieraj¹cy wszystkie jego dane
identyfikacyjne, tj.: rodzaj, marka, typ, numer fabryczny, rok zakupu
oraz wartoœæ ubezpieczeniowa poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 48 UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody powsta³e:
1) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie umówiono
siê inaczej;
2) w wyniku wypadku pojazdu bêd¹cego w posiadaniu Ubezpieczonego lub jego pracowników, podlegaj¹cego obowi¹zkowi
rejestracji, a nie zarejestrowanego lub bez wa¿nego przegl¹du technicznego, o ile mia³o to wp³yw na powstanie szkody;
3) w czasie przewozu sprzêtu jeœli pojazd u¿ywany do transportu
ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej,
sztywnej konstrukcji);
4) podczas postoju pojazdu, w którym znajduje siê ubezpieczone
mienie, je¿eli:
a) sprzêt elektroniczny pozostawiono w miejscu widocznym
z zewn¹trz pojazdu,
b) którekolwiek drzwi pojazdu lub pokrywa baga¿nika nie s¹ zamkniête na klucz,
c) pojazd nie posiada w³¹czonego systemu alarmowego,
d) pojazd znajduje siê w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)
w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony lub gara¿ zamkniêty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê
wielozastawkow¹;
5) w sprzêcie elektronicznym zainstalowanym lub przewo¿onym
na statku powietrznym albo sprzêcie p³ywaj¹cym;
6) które s¹ objête ubezpieczeniem AUTO CASCO.

3. Poza szczególnymi wy³¹czeniami i ograniczeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 48 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie
odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) objête ubezpieczeniem AUTO CASCO;
3) powsta³e w wyniku wypadku pojazdu bêd¹cego w posiadaniu
Ubezpieczonego, podlegaj¹cego obowi¹zkowi rejestracji, a nie
zarejestrowanego lub bez wa¿nego przegl¹du technicznego
o ile mia³o to wp³yw na powstanie szkody;
4) powsta³e podczas postoju pojazdu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, je¿eli:
a) którekolwiek drzwi pojazdu lub pokrywa baga¿nika nie s¹
zamkniête na klucz,
b) pojazd nie posiada w³¹czonego systemu alarmowego,
c) pojazd znajduje siê w porze nocnej (w godz. 22.00 - 6.00)
w miejscu innym ni¿ parking strze¿ony lub gara¿ zamkniêty
co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê
wielozastawkow¹.
4. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 15%.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu OC
Klauzula 1 - Klauzula ubezpieczenia OC za produkt
§ 84
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej, UNIQA
TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody zaistnia³e w zwi¹zku z wprowadzeniem odp³atnie do obrotu produktu przez Ubezpieczonego, który jest producentem, importerem, dystrybutorem (sprzedawc¹)
tego produktu.

6. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10%.
7. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu sk³adki dodatkowej
zakres terytorialny ubezpieczenia przenoœnego sprzêtu elektronicznego mo¿e zostaæ rozszerzony o szkody powsta³e na terenie
pañstw Unii Europejskiej.
Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych w ubezpieczeniu
sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk
§ 82
1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu
spowodowane aktem terrorystycznym.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód powsta³ych
w wyniku aktów terrorystycznych wynosi max. 100 000 z³ na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿
³¹czna suma ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego okreœlona
w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU.
4. Poza szczególnymi wy³¹czeniami i ograniczeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 48 niniejszych OWU UNIQA TU S.A. nie
odpowiada równie¿ za szkody powsta³e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% i nie mniej ni¿ 1 000 z³.
Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zamontowanego
na sta³e w pojazdach samochodowych
§ 83
1. Sprzêt elektroniczny zamontowany na sta³e w pojazdach samochodowych ubezpiecza siê systemem sum sta³ych.
2. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ zawieraj¹cy wszystkie jego dane
identyfikacyjne, tj.: rodzaj, marka, typ, numer fabryczny, rok zakupu
oraz wartoœæ ubezpieczeniow¹ poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oraz dane identyfikacyjne samochodu, w którym mienie
zosta³o zamontowane.

2. Dla celów niniejszej klauzuli przez pojêcia:
1) produkt - rozumie siê now¹ rzecz ruchom¹ wprowadzon¹ do
obrotu, nawet jeœli zosta³a po³¹czona z inn¹ rzecz¹;
2) producent - rozumie siê osobê, która w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci wytwarza produkt albo umieszcza na produkcie
lub do³¹cza do niego swoje nazwisko, nazwê, znak towarowy
b¹dŸ inne odró¿niaj¹ce oznaczenie; przez producenta rozumie
siê równie¿ wytwórcê materia³u, surowca lub czêœci sk³adowej;
3) importer - rozumie siê osobê, która w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego;
4) dystrybutora (sprzedawcê) - rozumie siê osobê, która uczestniczy w obrocie krajowym produktu;
5) datê wprowadzenia do obrotu - rozumie siê:
a) gdy Ubezpieczonym jest producent produktu b¹dŸ wytwórca
materia³u, surowca, czêœci sk³adowej produktu - wydanie rzeczy na skutek pierwszej czynnoœci prawnej zwi¹zanej z wprowadzeniem produktu na rynek,
b) gdy Ubezpieczonym jest importer - wydanie rzeczy na skutek pierwszej czynnoœci prawnej zwi¹zanej z wprowadzeniem produktu na rynek polski,
c) gdy Ubezpieczonym jest dystrybutor (sprzedawca) - wydanie rzeczy przez dystrybutora (sprzedawcê) kupuj¹cemu na
skutek dokonanej miêdzy nimi czynnoœci prawnej dotycz¹cej produktu.
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody osobowe lub rzeczowe bêd¹ce skutkiem u¿ycia produktu, który zosta³
wprowadzony do obrotu w okresie ubezpieczenia, a powsta³e
w wyniku wypadków ubezpieczeniowych jakie zasz³y w okresie
ubezpieczenia.
4. Poza szczególnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi
w § 67, UNIQA TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez produkt:
a) zmodyfikowany genetycznie,
b) w postaci energii,
c) w postaci ¿ywych zwierz¹t;
2) wyrz¹dzone przez produkt wprowadzony przez Ubezpieczonego do obrotu nielegalnie lub poza obrêbem dzia³alnoœci
wskazanej we wniosku o ubezpieczenie i objêtej ochron¹ na
podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia;
3) powsta³e w nastêpstwie wprowadzenia do obrotu produktów
niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami jakoœciowymi lub nieposiadaj¹cych odpowiednich certyfikatów, atestów
i zezwoleñ wymaganych prawem kraju, na terenie którego bêdzie siê odbywaæ sprzeda¿ produktu;
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4) powsta³e w substancji produktu;
5) zaistnia³e po zmieszaniu lub po³¹czeniu produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego z innym produktem,
bez mo¿liwoœci ich swobodnego rozdzielenia;
6) wynikaj¹ce z wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, b³êdnych lub
niewystarczaj¹cych informacji na drukach zwi¹zanych z produktem (etykiety, instrukcje) lub braku tych informacji, je¿eli
obowi¹zek ich do³¹czenia wynika z przepisów prawa;
7) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.
Klauzula 2 - Klauzula ubezpieczenia OC pracodawcy

rych Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wynik³e z normalnego zu¿ycia rzeczy ruchomych;
2) powsta³e w pojazdach oraz ich wyposa¿eniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
3) w sprzêcie elektronicznym, w tym komputerowym;
4) w wyrobach ze szk³a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych,
chyba ¿e stanowi¹ czêœæ sk³adow¹ ubezpieczanych rzeczy.

§ 85
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone
pracownikom Ubezpieczonego, a powsta³e w nastêpstwie wypadków przy pracy rozumianych zgodnie z ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które
zasz³y w okresie ubezpieczenia.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada za szkody bêd¹ce nastêpstwem chorób
zawodowych.
3. Z tytu³u ubezpieczenia OC pracodawcy UNIQA TU S.A. wyp³aca
odszkodowanie pomniejszone o œwiadczenia przys³uguj¹ce uprawnionemu na podstawie obowi¹zuj¹cych w chwili wyp³aty przepisów prawa dotycz¹cych œwiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
4. Oprócz czynników wymienionych w § 9, na wysokoœæ sk³adki z niniejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ osób zatrudnionych przez
Ubezpieczonego.
Klauzula 3 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w nieruchomoœciach u¿ytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa
w³asnoœci
§ 86
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego w nieruchomoœciach,
z których Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) w gruntach wszelkiego rodzaju;
2) zwi¹zane ze zu¿yciem eksploatacyjnym;
3) zwi¹zane z u¿yciem mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ UNIQA TU S.A. wykaz
nieruchomoœci, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie
umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci, a które maj¹ zostaæ objête ochron¹.
4. Oprócz czynników wymienionych w § 9, na wysokoœæ sk³adki z niniejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ nieruchomoœci z których Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci, a które maj¹ zostaæ objête ochron¹.
Klauzula 4 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w mieniu ruchomym u¿ytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego
stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci
§ 87
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego w rzeczach ruchomych, z któ-
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Klauzula 5 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powsta³e wskutek
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ
§ 88
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ przez Ubezpieczonego w ramach dzia³alnoœci wskazanej
we wniosku o ubezpieczenie.
2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody osobowe lub rzeczowe, z zastrze¿eniem, ¿e s¹ one nastêpstwem zobowi¹zañ zaci¹gniêtych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) w postaci utraconych korzyœci;
2) wyrz¹dzone wskutek powierzenia wykonywania zobowi¹zañ
osobie nieuprawnionej lub nie posiadaj¹cej wymaganych prawem koncesji, licencji, specjalizacji zawodowych;
3) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia
zgodnie z klauzul¹ nr 17 (klauzula zakresu terytorialnego) udzia³
w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% i nie mniej ni¿ 500 z³.
Klauzula 6 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody wyrz¹dzone
w zwi¹zku z ruchem pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów
mechanicznych
§ 89
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrz¹dzone przez pojazdy nie podlegaj¹ce obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych, a znajduj¹ce siê
w posiadaniu Ubezpieczonego.
2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody osobowe lub rzeczowe
powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdu lub podczas jego pracy.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez osoby kieruj¹ce pojazdami bez wymaganych uprawnieñ;
2) wyrz¹dzone przez pojazdy niesprawne technicznie lub nieposiadaj¹ce wymaganych prawem atestów lub zezwoleñ dopuszczaj¹cych je do ruchu lub do u¿ycia, o ile takie zezwolenia s¹
wymagane przez przepisy prawa;
3) wyrz¹dzone ruchem pojazdów, które zgodnie z przepisami powinny byæ pilotowane, a w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego wymogi pilotowania nie by³y spe³nione lub by³y
spe³nione w sposób niewystarczaj¹cy.
4. Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest podaæ UNIQA TU S.A. iloœæ posiadanych przez Ubezpieczonego pojazdów niepodlegaj¹cych
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC.
5. Oprócz czynników wymienionych w § 9, na wysokoœæ sk³adki z niniejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ posiadanych pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC.

Klauzula 7 -

Klauzula ubezpieczenia OC za szkody spowodowane
awari¹ urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania

§ 90
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane awari¹ urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
2. Przez awariê urz¹dzeñ i instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania rozumie siê samoistne pêkniêcie lub zamarzniêcie przewodów i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych lub
centralnego ogrzewania znajduj¹cych siê wewn¹trz u¿ytkowanego budynku lub lokalu, powoduj¹ce szkodê bezpoœrednio w tych
instalacjach.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody wyrz¹dzone wskutek
niedope³nienia przez Ubezpieczonego obowi¹zków kontroli i przegl¹dów instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
Klauzula 8 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w mieniu przechowywanym
§ 91
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe polegaj¹ce na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia przyjêtego przez Ubezpieczonego na przechowanie w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci, a powsta³e podczas przechowywania tego mienia.
2. Szkody polegaj¹ce na utracie mienia podlegaj¹ ubezpieczeniu,
o ile powsta³y w nastêpstwie kradzie¿y z w³amaniem albo rabunku.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez kradzie¿ z w³amaniem rozumie siê zabór mienia, którego sprawca dokona³ z prawid³owo zabezpieczonego pomieszczenia po usuniêciu zabezpieczeñ si³¹ lub
przy pomocy narzêdzi.

2) w mieniu, z którego Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze;
3) w wartoœciach pieniê¿nych i wszelkiego rodzaju dokumentacji
powierzonej w zwi¹zku z wykonywaniem us³ugi;
4) wyrz¹dzone w wyniku wykonywania obróbki, naprawy lub czyszczenia przez osoby nieupowa¿nione;
5) wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczonego;
6) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi;
7) wynik³e z nieuprawnionego u¿ycia mienia poddanego obróbce, naprawie lub czyszczeniu.
Klauzula 10 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody wyrz¹dzone przez
podwykonawców
§ 93
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców, którym Ubezpieczony powierzy³ wykonanie zobowi¹zania, o ile zosta³a wykupiona klauzula ubezpieczenia OC za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e wskutek przyjêcia przez Ubezpieczonego lub jego
podwykonawców umownego zwiêkszenia odpowiedzialnoœci
poza zakres wynikaj¹cy z przepisów prawa;
2) wyrz¹dzone wskutek u¿ycia maszyn, urz¹dzeñ niesprawnych
technicznie lub nieposiadaj¹cych wymaganych prawem atestów lub zezwoleñ dopuszczaj¹cych je do u¿ycia;
3) powsta³e wskutek powierzenia przez podwykonawcê wykonania zobowi¹zania kolejnemu wykonawcy;
4) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.
3. Oprócz czynników wymienionych w § 9, na wysokoœæ sk³adki z niniejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ podwykonawców, z których
us³ug korzysta Ubezpieczony.
Klauzula 11 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w œrodowisku
naturalnym
§ 94

4. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez rabunek rozumie siê zabór mienia, dokonany przez sprawcê przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego
lub jego pracowników przez:
a) doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci
lub
b) doprowadzenie do lokalu osoby posiadaj¹cej klucze i zmuszenie jej do otwarcia b¹dŸ te¿ otwarcie tych zabezpieczeñ przez
sprawcê kluczami zrabowanymi.
5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez podwykonawców;
2) w mieniu, które nie by³o zabezpieczone zgodnie z przepisami
prawa lub zgodnie z warunkami umowy przechowania lub zabezpieczeniami przyjêtymi jako zwyczajowo stosowane dla
danego rodzaju mienia;
3) w pojazdach.
Klauzula 9 -

Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu

§ 92
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu
przez Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci, a powsta³e w czasie od przyjêcia mienia w celu wykonania obróbki, naprawy lub czyszczenia do chwili jego wydania.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) zwi¹zane z utrat¹ mienia nie wynikaj¹c¹ z jego zniszczenia lub
uszkodzenia;

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
z zachowaniem postanowieñ niniejszych OWU, UNIQA TU S.A.
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w œrodowisku naturalnym.
2. Ubezpieczony jest zobowi¹zany do przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody powsta³e w œrodowisku naturalnym, wyrz¹dzone osobom trzecim,
polegaj¹ce na spowodowaniu œmierci, uszkodzeniu cia³a, rozstroju zdrowia albo zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, ujawnione
w okresie ubezpieczenia, wynikaj¹ce z wy³adowania, rozproszenia, wypuszczenia, wydzielenia siê dymu, oparów, sadz, kwasów,
zasad, toksycznych chemikaliów (p³ynnych lub gazowych), zbêdnych materia³ów lub innych substancji zanieczyszczaj¹cych glebê,
atmosferê, b¹dŸ zbiornik wodny w przypadku gdy:
1) zdarzenie powsta³o w ramach ubezpieczonej dzia³alnoœci gospodarczej i zosta³o potwierdzone protoko³em s³u¿by ochrony œrodowiska, stra¿y po¿arnej lub policji;
2) przyczyn¹ wy³adowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nag³e,
nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczonego
przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej;
3) pocz¹tek zdarzenia wyrz¹dzaj¹cego szkodê mia³ miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powsta³a i ujawni³a siê
w okresie ubezpieczenia w ci¹gu 72 godzin licz¹c od pocz¹tku
zdarzenia.
4. Naruszenie obowi¹zku okreœlonego w ust. 2 mo¿e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty ca³oœci lub czêœci odszkodowania, je¿eli mia³o wp³yw
na powstanie szkody lub jej rozmiar.
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Klauzula 12 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody polegaj¹ce na przeniesieniu chorób zakaŸnych lub zaka¿enia w zwi¹zku
z prowadzeniem dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu
us³ug fryzjerskich i/lub kosmetycznych

3)

§ 95

4)

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej, UNIQA
TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody polegaj¹ce na przeniesieniu chorób zakaŸnych lub zaka¿enia w zwi¹zku z prowadzeniem
dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug fryzjerskich i/lub kosmetycznych.
2. Na mocy niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e na skutek przeniesienia chorób zakaŸnych
i zaka¿eñ okreœlonych w Ustawie o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e na skutek braku przestrzegania wymogów higieniczno - sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaŸnym i zaka¿eniom okreœlonych w stosownych przepisach odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego i objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹;
2) polegaj¹ce na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub
innych encefalopatii g¹bczastych;
3) wyrz¹dzone przez osoby nieposiadaj¹ce wymaganych zezwoleñ do œwiadczenia us³ug.
4. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 5%.
Klauzula 13 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powsta³e na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobê trzeci¹, w celu wykonania us³ugi
§ 96
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody polegaj¹ce na utracie dokumentacji powierzonej Ubezpieczonemu przez
osobê trzeci¹ w celu wykonania us³ugi.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e na skutek braku odpowiednich zabezpieczeñ budynku/lokalu, w którym przechowywana jest dokumentacja powierzona przez osobê trzeci¹ w celu wykonania us³ugi;
2) powsta³e w dokumentacji stanowi¹cej w³asnoœæ Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
3) powsta³e w dokumentacji nie pozostaj¹cej w zwi¹zku z prowadzon¹ i wskazan¹ we wniosku o ubezpieczenie dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹.
3. Na Ubezpieczonego nak³ada siê obowi¹zek sporz¹dzenia protoko³u przyjêcia dokumentacji w celu wykonania us³ugi. Protokó³
winien zawieraæ:
1) dane w³aœciciela dokumentacji;
2) cel powierzenia dokumentacji;
3) okreœlenie wartoœci dokumentacji.
Klauzula 14 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powsta³e na skutek
przeprowadzania jazd próbnych
§ 97
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody zwi¹zane z przeprowadzaniem przez Ubezpieczonego jazd próbnych,
po naprawie pojazdu mechanicznego celem sprawdzenia skutecznoœci naprawy i odbywaj¹cych siê w odleg³oœci nie przekraczaj¹cej 15 km od miejsca prowadzenia ubezpieczanej dzia³alnoœci
wymienionej we wniosku o ubezpieczenie.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) osobowe;
2) wynikaj¹ce z ra¿¹cego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
tj. wjazdu na skrzy¿owanie przy czerwonym œwietle, nieprzestrze-
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5)
6)

7)
8)

gania znaku STOP, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, przekroczenia dozwolonej prêdkoœci o co najmniej 20 km/h, wymuszenia pierwszeñstwa przejazdu;
wyrz¹dzone przez osoby nie posiadaj¹ce odpowiednich uprawnieñ do kierowania pojazdem;
wyrz¹dzone przez pracowników Ubezpieczonego w granicach
materialnej odpowiedzialnoœci pracowniczej okreœlonej w przepisach kodeksu pracy;
o wartoœci poni¿ej 300 z³;
powsta³e w pojazdach mechanicznych przeznaczonych do sprzeda¿y w ramach prowadzonej przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci gospodarczej;
w przedmiotach pozostawionych w pojazdach mechanicznych;
powsta³e w zwi¹zku z nieuprawnionym u¿yciem pojazdu mechanicznego.

Klauzula 15 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody powsta³e w zwi¹zku
z prowadzeniem dzia³alnoœci hotelarskiej
§ 98
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz¹dzone goœciom hotelowym w zwi¹zku
z prowadzeniem przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci hotelarskiej
polegaj¹cej na udzielaniu goœciny hotelowej.
2. Przez prowadzenie dzia³alnoœci hotelarskiej rozumie siê prowadzenie hotelu, motelu, zajazdu, pensjonatu, domu wczasowego,
oœrodka wypoczynkowego, sanatorium, gospodarstwa agroturystycznego.
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody rzeczowe polegaj¹ce na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia
wniesionego przez goœcia hotelowego na teren hotelu lub obiektu
wymienionego w ust. 2. Szkody polegaj¹ce na utracie mienia podlegaj¹ ubezpieczeniu, o ile powsta³y w nastêpstwie kradzie¿y
z w³amaniem albo rabunku.
4. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez kradzie¿ z w³amaniem rozumie siê zabór mienia, którego sprawca dokona³ z prawid³owo zabezpieczonego pokoju hotelowego lub schowka po usuniêciu zabezpieczeñ si³¹ lub przy pomocy narzêdzi.
5. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez rabunek rozumie siê zabór mienia, dokonany przez sprawcê przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego,
pracowników Ubezpieczonego lub goœcia hotelowego przez:
a) doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci
lub
b) doprowadzenie do lokalu osoby posiadaj¹cej klucze i zmuszenie jej do otwarcia b¹dŸ te¿ otwarcie tych zabezpieczeñ przez
sprawcê kluczami zrabowanymi.
6. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone w mieniu, które Ubezpieczony przyj¹³ do depozytu, za wyj¹tkiem gotówki oraz papierów wartoœciowych przechowywanych zgodnie z wymogami okreœlonymi w ust. 8 - 10
niniejszej klauzuli;
2) wyrz¹dzone w pojazdach mechanicznych i rzeczach w nich pozostawionych, bez wzglêdu na fakt pozostawienia tych pojazdów na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;
3) wyrz¹dzone w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia innej dzia³alnoœci ni¿ udzielanie
goœciny hotelowej, za wyj¹tkiem dzia³alnoœci gastronomicznej.
7. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za mienie wniesione przez
goœcia hotelowego, które nie zosta³o oddane do depozytu, je¿eli
znajdowa³o siê ono w pokoju hotelowym, który by³ zabezpieczony
w nastêpuj¹cy sposób:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do pokoju by³y zamkniête co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy, a klucz
by³ w wy³¹cznym posiadaniu goœcia hotelowego lub uprawnionego pracownika Ubezpieczonego;
2) drzwi i okna znajdowa³y siê w nale¿ytym stanie technicznym
i by³y tak umocowane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa¿enie wymaga³o u¿ycia si³y lub narzêdzi;
3) w œcianach lub stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych
wydostanie przedmiotów bez w³amania.

8. Za szkody w gotówce i papierach wartoœciowych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialnoœæ o ile zosta³y spe³nione wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie szczegó³owych zasad i wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organizacyjne.
9. W przypadku braku mo¿liwoœci okreœlenia dla urz¹dzenia klasy odpornoœci na w³amanie, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. nastêpuje
wówczas, gdy gotówka i papiery wartoœciowe by³y przechowywane
w schowku w postaci szafy stalowej, stalowo-betonowej, pancernej
lub kasety stalowej, przymocowanym do pod³o¿a lub œciany w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego oderwanie lub otworzenie bez u¿ycia si³y
i narzêdzi oraz jest ograniczona do 5 000 z³ na jeden wypadek
ubezpieczeniowy.
10. Ponadto Ubezpieczony zobowi¹zany jest do prowadzenia ewidencji przyjmowanych do depozytu papierów wartoœciowych oraz
gotówki, zawieraj¹cej co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko, adres oraz numer pokoju hotelowego osoby
deponuj¹cej;
2) dok³adny opis i okreœlenie rzeczy oraz jej wartoœæ;
3) datê przyjêcia rzeczy w depozyt;
4) podpis oddaj¹cego i przyjmuj¹cego rzecz w depozyt;
5) datê zwrotu rzeczy z depozytu;
6) podpis oddaj¹cego i przyjmuj¹cego rzecz z depozytu.
Klauzula 16 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w podziemnych
instalacjach lub urz¹dzeniach w czasie wykonywania
prac lub us³ug
§ 99
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powsta³e w podziemnych instalacjach lub urz¹dzeniach w czasie
wykonywania prac lub us³ug w ramach objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹ dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 67, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone wskutek u¿ycia maszyn, urz¹dzeñ niesprawnych
technicznie lub nieposiadaj¹cych wymaganych prawem atestów lub zezwoleñ dopuszczaj¹cych je do u¿ycia;
2) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi;
3) wyrz¹dzone na skutek wykonywania prac lub us³ug przez osoby
nieposiadaj¹ce odpowiednich kwalifikacji.
3. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 5% i nie mniej ni¿ 500 z³.
Klauzula 17 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody wyrz¹dzone poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula zakresu
terytorialnego)
§ 100
1. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu sk³adki dodatkowej
zakres terytorialny ubezpieczenia OC mo¿e zostaæ rozszerzony
o szkody powsta³e na terenie pañstw Unii Europejskiej.
2. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC rozszerzony mo¿e byæ wy³¹cznie w odniesieniu do zakresu podstawowego oraz klauzul okreœlonych w § 66 ust. 4 pkt 1, 2, 5.
§ 101
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 87/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia
2010 r.
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