Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Koœcio³ów, zwi¹zków
i organizacji wyznaniowych

OWU

Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia kościołów, związków
wyznaniowych i organizacji wyznaniowych zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego

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

przy uwzględnieniu odpowiednich definicji,
zawartych w § 3: § 2; § 4 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7;
§ 10 ust. 1, 3; § 12; § 33; § 34; § 39 ust. 1;
§ 40 ust. 1, 3, 4; § 45; § 46 ust. 1, 2, 3, 4; § 49
ust. 1, 2, 3; § 52 ust. 1, 2, 3, 4; § 55 ust. 1, 2;
§ 56 ust. 1, 2; § 57 ust. 1, 2; § 58 ust. 1, 2;
§ 59 ust. 1, 2; § 60 ust. 1, 3, 7; § 61 ust. 1, 2;
§ 62 ust. 1, 6; § 63 ust. 1, 3; § 64 ust. 1; § 65
ust. 1; § 66 ust. 1; § 67 ust. 1, 2; § 68 ust. 1, 2;
§ 69 ust. 1; § 70 ust. 1

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

§ 2; § 3; § 4; § 5; § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
§ 7; § 8; § 9 ust. 10, 11; § 10 ust. 5; § 11 ust. 3;
§ 12; § 13 ust. 1; § 16 ust. 2; § 17 ust. 2, 3, 5;
§ 18; § 19; § 21; § 23; § 24 ust. 1, 2; § 27
ust. 2; § 31 w związku z § 30; § 33; § 34; § 35;
§ 36; § 38 ust. 2; § 39; § 40 ust. 1; § 41; § 45
ust. 1, 2, 5, 6; § 46; § 47; § 49; § 50; § 52;
§ 53; § 54; § 55; § 56; § 57; § 58; § 59; § 60
ust. 1, 3, 5, 6, 7; § 61; § 62 ust. 1, 4, 5, 6; § 63;
§ 64 ust. 1, 2; § 65 ; § 66; § 67; § 68; § 69;
§ 70
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Rozdzia³ I - Postanowienia ogólne wspólne

7) OC z tytu³u wykonywania czynnoœci duchownego, ksiêdza,
pastora lub zakonnika;
8) OC w ¿yciu prywatnym duchownych, ksiê¿y, pastorów lub
zakonników.

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, a reprezentuj¹cymi jednostki organizacyjne Koœcio³ów,
zwi¹zków i organizacji wyznaniowych.
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 posiadane przez Ubezpieczonego
oraz, zale¿nie od wyboru Ubezpieczaj¹cego, odpowiedzialnoœæ
cywilna za szkody powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem mienia lub
prowadzeniem dzia³alnoœci religijnej i pozostaj¹cej z ni¹ w zwi¹zku
dzia³alnoœci administracyjnej (w tym administrowanie cmentarzami) b¹dŸ podobnej.
§2
1. Umowa ubezpieczenia zawarta mo¿e zostaæ w zakresie:
1) podstawowym tj.: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeñ
losowych;
2) rozszerzonym poprzez w³¹czenie do zakresu podstawowego,
zgodnie z wnioskiem Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ sk³adki
dodatkowej, co najmniej jednego z nastêpuj¹cych ubezpieczeñ:
a) mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku,
b) sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) witra¿y, szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia,
d) odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z
prowadzeniem dzia³alnoœci lub posiadaniem mienia.
2. 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 aktów terrorystycznych;
2) klauzuli ubezpieczenia drobnych prac remontowych;
3) klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej;
4) klauzuli ubezpieczenia wandalizmu.
3. 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.
4. 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 ubezpieczenia aktów terrorystycznych;
3) klauzuli ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zamontowanego
na sta³e w pojazdach samochodowych.
5. Zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e
zostaæ rozszerzony, na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹
sk³adki dodatkowej, poprzez w³¹czenie nastêpuj¹cych rozszerzeñ
odpowiedzialnoœci (klauzul dodatkowych):
1) OC pracodawcy;
2) OC najemcy nieruchomoœci;
3) OC najemcy mienia ruchomego;
4) OC za szkody spowodowane zalaniem;
5) OC za szkody w mieniu przechowywanym;
6) OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez
niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC;
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6. Klauzule dodatkowe stanowi¹ postanowienia szczególne w odniesieniu do niniejszych OWU, a ich zapisy maj¹ pierwszeñstwo przed
odpowiednimi zapisami OWU. W sprawach nieuregulowanych
w klauzulach dodatkowych stosuje siê odpowiednie zapisy OWU.
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 w miejscu ubezpieczenia;
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 osób duchownych
oraz 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, 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) na zlecenie Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o dozór zawartej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego:
- z co najmniej jedn¹ pe³noletni¹ osob¹ fizyczn¹ lub
- z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem ochrony osób i mienia,
c) jest wykonywana w zorganizowany sposób - osoby sprawuj¹ce
dozór musz¹ posiadaæ pisemnie okreœlony zakres obowi¹zków,
w którym s¹ okreœlone: miejsce wykonywania dozoru, czêstotliwoœæ
wykonywania obchodów, procedury dotycz¹ce zasad postêpowania
w przypadku próby w³amania lub naruszenia zabezpieczeñ;
przez dozór rozumie siê równie¿ ochronê, która jest sprawowana
przez agencjê ochrony mienia dzia³aj¹c¹ na podstawie umowy
z w³aœcicielem budynku, w którym Ubezpieczony prowadzi
dzia³alnoœæ, o ile ochrona ta spe³nia ³¹cznie warunki okreœlone
w lit. a i b;
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) dzia³alnoœæ religijna - g³oszenie ewangelii, sprawowanie obrzêdów
i zgromadzeñ religijnych organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pielgrzymek, procesji i wyk³adów rekolekcyjnych oraz organizowanie struktur Koœcio³a;
11) dzia³ania wojenne - dzia³ania si³ zbrojnych w czasie wojny,
niezale¿nie od tego, czy wojna zosta³a wypowiedziana czy nie,
maj¹ce na celu rozbicie si³ zbrojnych przeciwnika na l¹dzie,
w powietrzu i na morzu;
12) dzie³o sztuki - ca³oœciowy wytwór artystyczny, charakteryzuj¹cy
siê walorami estetycznymi i religijnymi;
13) franszyza redukcyjna - okreœlona kwotowo w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU czêœæ nale¿nego z tej
umowy odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony ponosi we w³asnym
zakresie;
14) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu;
15) huk ponaddŸwiêkowy - uderzeniowa fala dŸwiêkowa wywo³ana
przez statek powietrzny podczas przekraczania prêdkoœci dŸwiêku;
16) 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;
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) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia
z budynku/lokalu, zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami
OWU, w celu jego przyw³aszczenia:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami,
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem,
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
d) przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem,
jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego ukrycia;
19) lawina - gwa³towne zsuwanie lub staczanie siê mas œniegu, lodu,
ska³ lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych;
20) 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 dzia³alnoœæ, zwane w dalszej czêœci lokalem;
21) maj¹tek prywatny osób duchownych - mienie ruchome bêd¹ce
w³asnoœci¹ b¹dŸ pozostaj¹ce w posiadaniu osoby duchownej
(ksiêdza, pastora, zakonnika i in.) zamieszka³ej na sta³e w miejscu
ubezpieczenia, tj. domu parafialnym, plebani itp.;
22) 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;
23) nak³ady inwestycyjne - sta³e elementy wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz w³asnych b¹dŸ obcych budynków i lokali, trwale z nimi
zwi¹zane, a w szczególnoœci: dzwony i organy koœcielne, ambony,
tabernakula, 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 (w tym piece), sanitarne, klimatyzacyjne,
wentylacyjne, gazowe, oœwietleniowe i elektryczne oraz inne
urz¹dzenia zamontowane na sta³e i s³u¿¹ce eksploatacji ubezpieczonych budynków b¹dŸ budowli, a tak¿e wyk³adziny, boazerie,
pow³oki malarskie œcian, sufitów i pod³óg; za nak³ady inwestycyjne
uwa¿a siê równie¿ nak³ady poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoñczenie wnêtrz, w których prowadzona jest
przez Ubezpieczonego dzia³alnoœæ;
24) osoba duchowna - cz³onek Koœcio³a Chrzeœcijañskiego, który
przyj¹³ œwiêcenia wy¿sze b¹dŸ cz³onek Stowarzyszeñ lub Instytutów ¯ycia Konsekrowanego lub Zakonów, który przebywa na sta³e
w domach Stowarzyszeñ lub Instytutów ¯ycia Konsekrowanego lub
zakonów;

25) osoba trzecia - osoba pozostaj¹c¹ poza stosunkiem umownym
wynikaj¹cym z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU;
26) osoby bliskie - rodzice, przysposabiaj¹cy, ojczym, macocha, dziadkowie, rodzeñstwo, a tak¿e ma³¿onek, dzieci, osoby przysposobione, pasierbowie, ziêciowie, synowe, wnukowie, teœciowie;
27) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, niespowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹;
28) pêkanie mrozowe - uszkodzenie spowodowane mrozem polegaj¹ce
na pêkniêciu instalacji rur dop³ywowych lub odp³ywowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej lub
gaœniczej;
29) piorun - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt;
30) podwykonawca - przedsiêbiorca, któremu Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zleci³ wykonanie zobowi¹zania;
31) 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;
32) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub
powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile;
33) pracownik - osoba fizyczna nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej, wykonuj¹ca pracê na rzecz Ubezpieczonego niezale¿nie
od podstawy zatrudnienia;
34) przedmioty wartoœciowe - przedmioty o wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, w tym dzie³a
sztuki;
35) przepiêcie - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej
lub elektronicznej, powoduj¹ca wyst¹pienie napiêcia znacznie
przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta dla danego urz¹dzenia;
36) rabunek - usi³owanie zaboru lub zabór mienia dokonany przez
sprawcê przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego
u¿ycia przemocy w stosunku do osób duchownych, Ubezpieczonego lub jego pracowników przez:
a) doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci,
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;
37) rewolucja - proces gwa³townych przemian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie poci¹gaj¹cy za sob¹ dzia³ania zbrojne;
38) sabota¿ - umyœlna dezorganizacja pracy przez uchylanie siê od niej
lub przez wadliwe jej wykonanie b¹dŸ umyœlne zniszczenie mienia
pracodawcy;
39) 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;
40) strajk - zbiorowo zaplanowana przez pracowników i zmierzaj¹ca
do okreœlonego celu przerwa w pracy;
41) szkoda osobowa - w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego
polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia;
42) szkoda rzeczowa w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego
polegaj¹ca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia;
43) szkoda w ubezpieczeniu mienia - szkoda bêd¹ca nastêpstwem
wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na utracie, zniszczeniu,
uszkodzeniu mienia;
44) 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;
45) œrodki niskocenne - nieewidencjonowane rzeczowe sk³adniki
wyposa¿enia, o jednostkowej wartoœci poni¿ej 3.500 z³;
46) trzêsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ ludzk¹
gwa³towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracalne deformacje oœrodka skalnego w g³êbi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych;
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47) 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; w ubezpieczeniach systemem pierwszego ryzyka nie
ma zastosowania zasada proporcji;
48) 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;
49) uderzenie pojazdu l¹dowego - uderzenie obcego pojazdu,
w rozumieniu prawa o ruchu drogowym (w tym pojazdu szynowego), powoduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia;
50) udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU czêœæ nale¿nego z tej
umowy odszkodowania, któr¹ Ubezpieczony ponosi we w³asnym
zakresie;
51) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - upadek drzew
lub ich elementów, czêœci budowli lub innych przedmiotów
na ubezpieczone mienie;
52) 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;
53) wandalizm - bezprawne, bezpoœrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wy³¹czeniem osób duchownych oraz pracowników
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, nie zwi¹zane z innym celem
dzia³ania tych osób; za wandalizm uwa¿a siê równie¿ kradzie¿
zwyk³¹ elementów zamontowanych na sta³e na zewn¹trz budynku/
lokalu, o ile ich usuniêcie wymaga u¿ycia si³y b¹dŸ narzêdzi;
54) wartoœci pieniê¿ne:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniê¿ne zwane gotówk¹,
b) czeki, weksle i inne papiery wartoœciowe,
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;
55) wartoœæ nowa - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:
a) w przypadku budynków 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 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,
d) w przypadku przedmiotów wartoœciowych - wartoœæ
odpowiadaj¹ca kosztom wykonania kopii przy zastosowaniu
dotychczasowych wymiarów i materia³ów;
56) 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 danym terenie;
57) wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona
o zu¿ycie techniczne; w przypadku sprzêtu podlegaj¹cego szybkiemu postêpowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespo³y
komputerowe, inny sprzêt elektroniczny) za wartoœæ rzeczywist¹
uwa¿a siê aktualn¹ wartoœæ rynkow¹ (uwzglêdniaj¹c normalne
zu¿ycie) urz¹dzenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych
b¹dŸ zbli¿onych parametrach;
58) 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;
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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;
59) 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);
60) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie bezpoœrednio powoduj¹ce
powstanie szkody, powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia;
61) wyposa¿enie - rzeczowe sk³adniki maj¹tku, zwi¹zane z wykonywan¹ dzia³alnoœci¹, w tym w szczególnoœci: o³tarze, stalle,
konfesjona³y oraz odzie¿ liturgiczna i inne paramenty, o ile nie
s¹ one œrodkami niskocennymi;
62) 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,
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;
63) zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w ³opatce
wiêcej ni¿ jedno ¿³obienie prostopad³e do trzonu;
64) zamieszki - sytuacja, gdy grupa osób porusza siê w sposób
zak³ócaj¹cy spokój i porz¹dek publiczny oraz dokonuje aktów przemocy przeciwko osobom lub aktów zniszczenia mienia;
65) zapadanie siê ziemi - obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia siê
podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.
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.
2. Za op³at¹ sk³adki dodatkowej ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête
mo¿e zostaæ równie¿ maj¹tek prywatny osób duchownych oraz
mienie prywatne pracowników Ubezpieczonego.
3. Za op³at¹ sk³adki dodatkowej ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêta
mo¿e zostaæ odpowiedzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego za szkody
powsta³e w zwi¹zku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem
dzia³alnoœci religijnej i pozostaj¹cej z ni¹ w zwi¹zku dzia³alnoœci
administracyjnej (w tym administrowanie cmentarzami) b¹dŸ
podobnej.
4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
a) bony, bilety;
b) inwentarz ¿ywy i inne ¿ywe organizmy;
c) zawartoœæ taœm, p³yt magnetycznych, komputerowych
noœników danych oraz indywidualne programy komputerowe
u¿ytkownika;
d) œrodki transportu;
e) grunty, gleba, rzeki i zbiorniki wodne jakiegokolwiek rodzaju;
f) statki wodne i powietrzne oraz tabor kolejowy;
g) urz¹dzenia komunikacji satelitarnej;
h) budowle hydrotechniczne, np. nabrze¿a, mosty, k³adki, mola,
tamy, groble, kana³y.
5. Miejsce ubezpieczenia stanowi miejsce wskazane we wniosku,
o ile nie umówiono siê inaczej.
6. Miejsce ubezpieczenia winno znajdowaæ siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje szkody z wypadków ubezpieczeniowych powsta³ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólne wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

Suma ubezpieczenia

§5

§6

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 s¹:
a) w Koœciele katolickim: biskupi, proboszczowie, ekonomowie
diecezji, opaci klasztorów, przeorowie i przeorysze zakonów
oraz zarz¹dcy dóbr,
b) w Koœcio³ach innych wyznañ; osoby odpowiedzialne za ca³okszta³t dzia³añ parafii, diecezji lub zakonu b¹dŸ innych jednostek organizacyjnych w³aœciwych dla danego wyznania;
6) wyrządzone przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ich
reprezentantów albo ich osoby bliskie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub
innych podobnie działających środków odurzających, o ile
zażycie jakiejkolwiek z wymienionych substancji miało wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar;
7) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przestêpstwa
pope³nionego przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub
ich reprezentantów;
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;
11) powsta³e na skutek dzia³añ wojennych, zamieszek, rozruchów,
strajków, lokautu, sabota¿u, rewolucji, powstania;
12) powsta³e w wyniku powolnego dzia³ania temperatury, gazów,
pary, cieczy, wilgoci, py³u, ha³asu;
13) powsta³e w wyniku kawitacji, wyciekania, dzia³ania œrodków
¿r¹cych lub starzenia siê izolacji, osiadania gruntów, wibracji,
d³ugotrwa³ych wstrz¹sów, tworzenia siê grzyba;
14) geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;
15) powsta³e w mieniu nielegalnie wprowadzonym na polski obszar
celny o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar albo uniemożliwiło ustalenie okoliczności zajścia wypadku
ubezpieczeniowego;
16) w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikuj¹cych siê do likwidacji albo „z³omowania”;
17) powoduj¹ce utratê wartoœci estetycznej mienia bez utraty jego
wartoœci funkcjonalnej, w szczególnoœci takie jak: wgniecenia,
zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia;
niniejsze wy³¹czenie odpowiedzialnoœci nie dotyczy dzie³ sztuki;
18) bêd¹ce skutkiem wydania lub braku wydania decyzji administracyjnej;
19) w mieniu niezg³oszonym do ubezpieczenia;
20) wyrz¹dzone bezpoœrednio lub poœrednio wskutek dzia³ania
wirusów komputerowych;
21) objête systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych;
22) bêd¹ce wynikiem aktów terrorystycznych, chyba ¿e umówiono
siê inaczej.

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 b¹dŸ przedmiotów ubezpieczenia
oraz limitów odpowiedzialnoœci ustalonych w niniejszych OWU.

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
b¹dŸ przedmiotów ubezpieczenia 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 stosuje siê równie¿ odpowiednio do sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej.
8. Wartoœci sum ubezpieczenia mienia ustalane s¹ w wartoœci brutto,
z uwzglêdnieniem podatku od towarów i us³ug (VAT).
9. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy ustala wed³ug wartoœci ubezpieczeniowej
odpowiadaj¹cej:
1) wartoœci nominalnej;
2) wartoœci nowej - je¿eli stopieñ zu¿ycia technicznego nie przekracza 50%;
3) wartoœci rynkowej;
4) wartoœci rzeczywistej.
§7
1. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane s¹ równie¿:
1) udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty poniesione w celu
zabezpieczenia przed szkod¹ ubezpieczonego mienia, w razie jego
bezpoœredniego zagro¿enia dzia³aniem powsta³ego zdarzenia;
2) 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;
3) inne koszty dodatkowe, o ile zosta³y one okreœlone w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU.
2. W granicach sumy gwarancyjnej OC pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione
koszty,
wynik³e
z
zastosowania
przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku
ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania
mienia zagro¿onego szkod¹, 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
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) inne koszty dodatkowe, o ile zosta³y one okreœlone w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU.
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§8
1. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u 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 lub suma deklarowana do ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego w ramach limitu ustalonego
w umowie ubezpieczenia;
2) sprzêtu elektronicznego - suma ubezpieczenia dla poszczególnego ubezpieczanego przedmiotu wskazanego w wykazie
ubezpieczonego mienia;
3) wyposa¿enia - suma ubezpieczenia dla poszczególnego
sk³adnika maj¹tku wykazanego w ewidencji wyposa¿enia albo
w wykazie ubezpieczonego mienia lub suma deklarowana do
ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego w ramach limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia;
4) œrodków niskocennych - suma deklarowana do ubezpieczenia
przez Ubezpieczaj¹cego w ramach limitu ustalonego w umowie
ubezpieczenia, ale nie wiêcej ni¿ 200.000 z³ dla danego rodzaju
ubezpieczenia;
5) maj¹tku prywatnego osób duchownych - suma ubezpieczenia okreœlona dla ka¿dego duchownego, ale nie wiêcej ni¿
50.000 z³ dla jednego duchownego;
6) mienia prywatnego pracowników - suma ubezpieczenia
okreœlona dla ka¿dego pracownika, ale nie wiêcej ni¿ 1.000 z³
dla jednego pracownika;
7) witra¿y, szyb i przedmiotów szklanych - suma ubezpieczenia
okreœlona dla danej grupy mienia, ale nie wiêcej ni¿ 30.000 z³;
8) wartoœci pieniê¿nych - suma deklarowana do ubezpieczenia
przez Ubezpieczaj¹cego w ramach ustalonego limitu, ale nie
wiêcej ni¿ 20.000 z³ dla danego rodzaju ubezpieczenia;
9) przedmiotów wartoœciowych - suma deklarowana do ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego w ramach ustalonego limitu, ale
nie wiêcej ni¿ 300.000 z³ dla danego rodzaju ubezpieczenia;
10) akt, dokumentów, rêkopisów - suma deklarowana do ubezpieczenia przez Ubezpieczaj¹cego w ramach ustalonego limitu, ale
nie wiêcej ni¿ 10.000 z³ dla danego rodzaju ubezpieczenia.
2. Górne granice odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód
powsta³ych w ramach ubezpieczenia OC okreœlono w § 54 niniejszych OWU.
3. Jeœli w dniu powstania szkody okreœlona przez Ubezpieczaj¹cego
w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia:
1) przewy¿sza ustalon¹ w procesie likwidacji szkody 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 ustalonej w procesie likwidacji szkody faktycznej
wartoœci mienia (niedoubezpieczenie) - odszkodowanie ustalone jest w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego do faktycznej
wartoœci ubezpieczonego mienia;
faktyczna wartoœæ mienia, o której mowa w pkt 1-2 ustalana jest
w oparciu i zgodnie z rodzajem wartoœci ubezpieczeniowej
przyjêtym w umowie lub okreœlonym na gruncie niniejszych OWU
dla danego rodzaju mienia.
4. Z zachowaniem pozosta³ych zapisów niniejszych OWU, przy wyp³acie
odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, je¿eli stosunek faktycznej 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.
5. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód
powsta³ych:
1) w maj¹tku prywatnym osób duchownych ograniczona jest
do kwoty 50.000 z³ na osobê na jedno i wszystkie zdarzenia, nie
wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia;
2) w wartoœciach pieniê¿nych - ograniczona jest do kwoty 20.000 z³
na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma
ubezpieczenia;
3) w œrodkach niskocennych - ograniczona jest do kwoty 200.000 z³
na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma
ubezpieczenia;
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4) w aktach, dokumentach lub rêkopisach ograniczona jest
do kwoty 10.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej
jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia;
5) w dzie³ach sztuki i innych przedmiotach wartoœciowych ograniczona jest do kwoty 300.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia,
nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia;
6) w szybach i innych przedmiotach szklanych ograniczona jest do
kwoty 30.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia.
6. Przy ubezpieczaniu mienia prywatnego pracowników sumê ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczaj¹cy w jednakowej wysokoœci
dla ka¿dego pracownika. £¹czna suma ubezpieczenia odpowiada
iloczynowi zatrudnionych i sumy ubezpieczenia przypadaj¹cej
na jednego pracownika.
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) miejsca ubezpieczenia;
14) 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) 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);
3) kontynuacji ubezpieczenia;
4) wysokoœci sum ubezpieczenia;
5) 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) witra¿y, szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia;
3) w których zastosowanie dodatkowych zabezpieczeñ stanowi
wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia;
4) w innych przypadkach okreœlonych w niniejszych OWU.
4. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹:
1) ze wzglêdu na wysokoœæ sumy ubezpieczenia;
2) ze wzglêdu na wysokoœæ udzia³u w³asnego i/lub franszyzy;
3) ze wzglêdu na rodzaj obejmowanego ochron¹ mienia;
4) w zale¿noœci od wybranego zakresu ubezpieczenia;
5) w zale¿noœci od indywidualnej oceny ryzyka.
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) miejsca ubezpieczenia (adresy lokalizacji);
3) okres ubezpieczenia;
4) przedmiot i zakres ubezpieczenia;
5) proponowan¹ wysokoœæ sum ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej i sposób ich ustalenia;
6) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich liczby,
przyczyny, rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy
liczba szkód przekracza 5 rocznie, za zgod¹ UNIQA TU S.A.
mo¿na odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód
wykazuj¹c jedynie ich przyczyny, ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz
liczbê).
3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie
zg³oszony do ubezpieczenia maj¹tek pozostaj¹cy w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w tym mienie ewidencjonowane zgodnie z przepisami wewnêtrznymi i zwyczajami danego Koœcio³a b¹dŸ organizacji
wyznaniowej albo zg³oszone przez Ubezpieczaj¹cego do ubezpieczenia
w wykazie.

nia, o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego.
5. UNIQA TU S.A. w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia
mo¿e ograniczyæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ poprzez wy³¹czenie
z zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreœlonych zdarzeñ lub
przedmiotów ubezpieczenia.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza siê polis¹ lub innym
dokumentem ubezpieczenia.
7. 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.
§ 11
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 uzyskaniu o nich wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela,
obowi¹zki okreœlone w pkt. 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.
3. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i ust. 2 nie zostały podane do jego
wiadomości. Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 1
i ust. 2 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że zdarzenie losowe przewidziane umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela
§ 12
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 mo¿liwoœæ zawarcia
ubezpieczenia krótkoterminowego.
§ 13
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 - w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej - sumy gwarancyjnej;
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.

4. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpiecze-
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2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie
odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym
Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
§ 14
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku okreœlonym w § 9 ust.15,
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego wykonywania dzia³alnoœci;
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.
§ 15
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 zaniedbania 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.
2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało
ochrony ubezpieczeniowej.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§ 16
1. 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) przestrzegania powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
maj¹cych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, tj.:
a) o ochronie przeciwpo¿arowej i odgromowej,
b) prawa budowlanego,
c) o normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji
urz¹dzeñ technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad urz¹dzeniami technicznymi,
d) 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;
3) stosowania zastrze¿onych w OWU i w umowie ubezpieczenia
wymogów zabezpieczenia mienia;
4) 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;
5) wykonywania kopii bezpieczeñstwa danych co najmniej raz
na dwa miesi¹ce;
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6) w przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia dla danych i oprogramowania ³¹cznie w kwocie wy¿szej ni¿ 5.000 z³ - przechowywania kopii zapasowych danych oraz oprogramowania
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu poza pomieszczeniem, gdzie znajduje siê ubezpieczone mienie;
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) zapewnienia przedstawicielom UNIQA TU S.A. dostêpu do ubezpieczonego mienia w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka
ubezpieczeniowego;
9) prowadzenia wykazów i rejestrów ubezpieczonego mienia;
10) dbania o konserwacjê przewodów i urz¹dzeñ wentylacyjnych,
kominowych oraz 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 winny byæ wykonywane niezw³ocznie;
11) przestrzegania przepisów bran¿owych, zaleceñ producenta
w zakresie monta¿u, warunków eksploatacji oraz sposobu
u¿ytkowania sprzêtu objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹.
2. Niedope³nienie któregokolwiek obowi¹zku wymienionego w ust. 1
pkt 2-6 mo¿e skutkowaæ, w ubezpieczeniu mienia, odmow¹ wyp³aty
czêœci lub ca³oœci odszkodowania, je¿eli mia³o wp³yw na zwiêkszenie
prawdopodobieñstwa powstania szkody b¹dŸ jej rozmiar albo ustalenie wysokoœci odszkodowania.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w razie powstania
szkody
§ 17
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:
a) szkodzie lub zg³oszonym roszczeniu o odszkodowanie, przy
czym zg³oszenie to winno nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
5 dni roboczych z tym, ¿e w odniesieniu do szkód
polegaj¹cych na kradzie¿y z w³amaniem i rabunku - 3 dni
roboczych;
bieg terminu zg³oszenia szkody lub zawiadomienia
o zg³oszonym roszczeniu rozpoczyna siê od daty wyst¹pienia
szkody lub daty uzyskania informacji o powstaniu szkody.
Zawiadomienie o szkodzie winno nast¹piæ ³¹cznie z podaniem przyczyny, przedmiotu i rozmiaru szkody,
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) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
na drogê s¹dow¹ w zwi¹zku z zaistnia³¹ szkod¹ z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, niezw³ocznego powiadomienia
o tym fakcie UNIQA TU S.A.;
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. dokonania niezbêdnych czynnoœci
w celu ustalenia okolicznoœci powstania szkody, zasadnoœci
i wysokoœci roszczenia, udostêpnienia wykazów mienia, rachunków, faktur oraz innych dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem szkody 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 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. Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania do ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej zawartej na podstawie niniejszych
OWU.
5. 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 ustalenie wysokoœci odszkodowania.
§ 18
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.
Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu mienia
§ 19
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.
§ 20
Wysokoœæ szkody w poszczególnych grupach mienia ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
1) dla budynków, budowli lub lokali ubezpieczonych:
a) w wartoœci nowej - 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 stosowanymi 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;
2) dla lokali:
a) w przypadku szkody ca³kowitej tj. w przypadku gdy przywrócenie mienia do stanu przed wyst¹pieniem wypadku
ubezpieczeniowego wymaga poniesienia nak³adów finansowych w wysokoœci co najmniej 70% aktualnej wartoœci
rynkowej - w wartoœci rynkowej pomniejszonej o wartoœæ
pozosta³oœci,
b) w pozosta³ych przypadkach - w wartoœci rzeczywistej;
3) dla wyposa¿enia oraz sprzêtu elektronicznego ubezpieczonych:

a) w wartoœci nowej - 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;
4) dla œrodków niskocennych - w wartoœci rzeczywistej;
5) 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 wykonanych - w cenie ich nabycia lub koszcie
wytworzenia;
6) dla przedmiotów wartoœciowych - wartoœæ nowa utraconego
lub zniszczonego mienia albo koszty naprawy ustalone wed³ug
œrednich lokalnych cen detalicznych;
7) dla nak³adów inwestycyjnych - uzasadnione koszty niezbêdne
do przywrócenia stanu faktycznego istniej¹cego przed szkod¹;
8) dla maj¹tku prywatnego osób duchownych - wartoœæ nowa
utraconego lub zniszczonego mienia albo koszty naprawy ustalone wed³ug œrednich lokalnych cen detalicznych;
9) dla mienia prywatnego pracowników - wartoœæ rzeczywista
utraconego lub zniszczonego mienia albo koszty naprawy ustalone wed³ug œrednich lokalnych cen detalicznych;
10) dla wymiennych 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 witra¿y, 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) pracy dŸwigów i wysiêgników, ustawienia i rozbiórki
rusztowañ, koniecznych do naprawy uszkodzonych lub
zniszczonych przedmiotów, jeœli wymaga³y tego okolicznoœci
i pod warunkiem, ¿e koszty te by³y objête ubezpieczeniem.
§ 21
1. Koszty, o jakich mowa w § 20 nie obejmuj¹ kosztów:
1) pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i œwiêta;
2) przejazdu i wynagrodzenia rzeczoznawców, konsultantów
i in¿ynierów;
3) 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) kosztów konserwacji przedmiotu szkody;
2) kosztów zwi¹zanych z modernizacj¹ lub ulepszeniem przedmiotu szkody;
3) kosztów napraw prowizorycznych dokonanych po wyst¹pieniu
szkody, je¿eli ³¹czne koszty naprawy prowizorycznej i koñcowej
przewy¿szaj¹ koszty pojedynczej naprawy koñcowej;
4) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub materia³ów
potrzebnych do przywrócenia przedmiotu szkody do stanu
przed szkod¹;
5) wartoœci naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej
lub zabytkowej przedmiotu szkody;
6) 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 i wysokoœci wskaŸników narzutów.
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§ 22
W razie wyst¹pienia szkody UNIQA TU S.A. ma prawo uzyskania
wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczonego zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania
tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji.
§ 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 ustalonego odszkodowania pomniejsza siê o franszyzê
redukcyjn¹ lub udzia³ w³asny Ubezpieczonego, je¿eli s¹ one
okreœlone w danym rodzaju ubezpieczenia albo klauzuli dodatkowej.
3. 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. Wysokoœæ pokrytych przez UNIQA TU S.A.
kosztów uprz¹tniêcia pozosta³oœci nie przekroczy 10% wartoœci
szkody.
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 OWU lub w umowie
ubezpieczenia zawartej na podstawie 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 OWU.
3. Poszkodowany mo¿e ¿¹daæ nale¿nego odszkodowania bezpoœrednio
od UNIQA TU S.A.
4. 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.
Wyp³ata odszkodowania

4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie lub
świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się
niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie
wskazanym w ust. 4 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy
ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia
jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część
odszkodowania lub świadczenia.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.
7. Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem
oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania
lub świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
8. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej) nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., jeżeli czynność ta nastąpiła bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
Odzyskanie utraconego mienia
§ 26
1. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UNIQA TU S.A.
wypłacone odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo
na żądanie UNIQA TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz
własność tego mienia.
2. W razie odzyskania przez Ubezpieczonego mienia w stanie zmienionym tj. uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega
kwota odszkodowania odpowiadaj¹ca ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹
ustalon¹ przy obliczaniu wysokoœci szkody a wartoœci¹ mienia
po jego odzyskaniu.
Roszczenia regresowe
§ 27

§ 25
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.

1. 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.
2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w czêœci lub
ca³oœci, je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony bez zgody UNIQA TU S.A.
zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu 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.
Zawiadomienia i oœwiadczenia

2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również
Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.

§ 28

3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
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1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.

Skargi i za¿alenia
§ 29
1. Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania Centrali UNIQA
TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu
i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. Centrala UNIQA TU S.A. jest 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.
3. Skargi i zażalenia oraz inne pisma od Ubezpieczających, Ubezpieczonych, uprawnionych z umowy ubezpieczenia będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia do usług świadczonych
przez UNIQA TU S.A zostaną potraktowane jako reklamacje.
Reklamacja taka może być złożona:
• w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl, lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl,
• w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej
Klientów, albo przesyłką pocztową,
• ustnie - telefonicznie w CONTACT CENTER UNIQA lub osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej Klientów.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/ Ubezpieczony lub uprawniony z umowy
ubezpieczenia zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach
podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni
od daty wpływu reklamacji.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo pocztą
elektroniczną, o ile złożono taki wniosek.
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 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) 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 wody, pr¹du,
gazu itp.
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 przystosowanych 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; w przypadku drzwi frontowych koœcio³a dopuszcza
siê zamkniêcie na jeden zamek wielozastawkowy,
c) s¹ zamkniête na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê
przy jednoczesnym zainstalowaniu alarmu lub sprawowaniu
dozoru lokalu;
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) drzwi oszklone nie s¹ zaopatrzone wy³¹cznie w zamki - zasuwy,
które mo¿na otworzyæ bez klucza, przez otwór wybity w szybie.
4. Postanowienia ust. 3 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 - 6 lub zamurowane, co najmniej na gruboœæ jednej
ceg³y.
7. Zapisy ust. 1 - 6 stosuje siê odpowiednio w odniesieniu do zabezpieczenia mienia znajduj¹cego siê w budynku.
8. Sprzêt elektroniczny uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, jeœli
poza zabezpieczeniami wskazanymi w ust. 1 - 6 posiada dodatkowo zabezpieczenia przed wy³adowaniami atmosferycznymi
i przepiêciami, tj. co najmniej zewnêtrzny system ochrony
odgromowej, wewnêtrzne uziemienie instalacji i urz¹dzenie
zabezpieczaj¹ce przed przepiêciem zamontowane bezpoœrednio
w miejscu pod³¹czenia danego sprzêtu elektronicznego do sieci
zasilaj¹cej w energiê elektryczn¹. 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.
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9. Urz¹dzenia klimatyzacyjne i alarmowe uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczone, jeœli dodatkowo spe³niaj¹ nastêpuj¹ce 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.
10. 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 1998r. 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.
§ 31

2. Umowa ubezpieczenia mo¿e byæ zawarta w zakresie:
1) podstawowym, który obejmuje szkody powsta³e wskutek ni¿ej
wymienionych zdarzeñ:
a) po¿ar,
b) uderzenie pioruna,
c) wybuch,
d) upadek statku powietrznego,
e) huragan,
f) pêkanie mrozowe,
g) œnieg,
h) zalanie;
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) lawina,
f) osuwanie siê ziemi,
g) powódŸ,
h) przepiêcie,
i) sadza,
j) trzêsienie ziemi,
k) uderzenie pojazdu l¹dowego,
l) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie,
m) zapadanie siê ziemi.

W razie niedope³nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek
z postanowieñ wymienionych w § 30 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.

Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych

§ 32

§ 35

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.

Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód:
1) powsta³ych w wyniku powodzi ograniczona jest do wysokoœci
50% sumy ubezpieczenia je¿eli w okresie 10 lat poprzedzaj¹cych
okres ubezpieczenia w miejscach ubezpieczenia wyst¹pi³y
powodzie wiêcej ni¿ jeden raz;
2) powsta³ych w wyniku zalania ograniczona jest do kwoty
100.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿
ustalona suma ubezpieczenia;
3) powsta³ych wskutek przepiêcia ograniczona jest do kwoty
100.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿
ustalona suma ubezpieczenia;
4) powsta³ych na skutek pêkania mrozowego ograniczona jest
do kwoty 10.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej
jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia;
5) powsta³ych wskutek upadku przedmiotów na ubezpieczone
mienie ograniczona jest do kwoty 200.000 z³ na jedno i wszystkie zdarzenia, nie wiêcej jednak ni¿ ustalona suma ubezpieczenia.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e, na podstawie oceny ryzyka, okreœliæ indywidualne warunki w zakresie wymaganych œrodków bezpieczeñstwa.
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) wyposa¿enie;
4) œrodki niskocenne;
5) wartoœci pieniê¿ne;
6) nak³ady inwestycyjne;
7) mienie prywatne pracowników;
8) maj¹tek prywatny osób duchownych;
9) przedmioty wartoœciowe, dzie³a sztuki, akta, dokumenty,
rêkopisy.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) mienie w czasie transportu, z wyj¹tkiem wartoœci pieniê¿nych,
które mog¹ byæ ubezpieczone od po¿aru i wybuchu, o ile
zosta³o to okreœlone w umowie ubezpieczenia;
2) sprzêt elektroniczny przenoœny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i u¿ytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej
oraz zbiory danych - mog¹ one byæ ubezpieczone wy³¹cznie
na podstawie warunków ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego (Rozdzia³ IV OWU);
3) programy komputerowe i noœniki danych - mog¹ one byæ ubezpieczone wy³¹cznie na podstawie warunków ubezpieczenia
sprzêtu elektronicznego (Rozdzia³ IV OWU).
Zakres ubezpieczenia
§ 34
1. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegaj¹ce na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu, ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objêtymi umow¹ ubezpieczenia a wskazanymi
w ust. 2.
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§ 36
Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w § 5
UNIQA TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 200 z³;
2) powsta³e wskutek zalania cieczami mienia sk³adowanego lub przechowywanego w pomieszczeniach piwnicznych, je¿eli podstawa
na której z³o¿ono mienie by³a usytuowana mniej ni¿ o 10 cm nad
poziomem pod³ogi, chyba ¿e zalanie mienia nast¹pi³o bezpoœrednio
od góry;
3) w budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz
w znajduj¹cym siê w nich mieniu;
4) w budynkach i lokalach nie u¿ytkowanych przez okres d³u¿szy
ni¿ 30 dni, a tak¿e w mieniu znajduj¹cym siê w takich budynkach i lokalach;
5) w namiotach i szklarniach oraz w mieniu w nich siê znajduj¹cym;
6) w drzewach, krzewach, uprawach na pniu i innej roœlinnoœci
oraz na zwierzêtach;
7) w mieniu sk³adowanym lub przechowywanym niezgodnie
z wymogami dostawcy lub producenta, chyba ¿e nie mia³o
to wp³ywu na powstanie i rozmiar szkody;
8) w mieniu o przekroczonym terminie wa¿noœci lub wycofanym
z obrotu przed szkod¹;
9) w mieniu, którego posiadanie nie jest potwierdzone tytu³em
prawnym - dowodem nabycia, posiadania, w³asnoœci;
10) powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanych
w rozumieniu prawa budowlanego;

11) spowodowane wod¹ gruntow¹ oraz przypowierzchniow¹,
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;
12) w budowlach, spowodowane uderzeniem pojazdu l¹dowego;
13) poœrednie, polegaj¹ce na utracie cieczy, pary, ciep³a lub innych
mediów;
14) 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;
15) 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;
16) powsta³e wskutek uderzenia pojazdu w³asnego Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub ich osób bliskich i pracowników;
17) w pojazdach;
18) w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem (na placach);
19) powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem prac monta¿owych i adaptacyjno-modernizacyjnych, je¿eli nie rozszerzono ochrony
ubezpieczeniowej o klauzulê drobnych prac remontowych;
20) powsta³e w wyniku katastrofy budowlanej, je¿eli nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia
katastrofy budowlanej;
21) powsta³e w wyniku wandalizmu, je¿eli nie rozszerzono ochrony
ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia wandalizmu.
System i suma ubezpieczenia
§ 37
1. Nastêpuj¹ce grupy mienia mog¹ byæ ubezpieczone systemem sum
sta³ych lub systemem pierwszego ryzyka:
1) budynki, budowle;
2) lokale;
3) wyposa¿enie.
2. Nastêpuj¹ce grupy mienia mog¹ byæ ubezpieczone wy³¹cznie systemem pierwszego ryzyka:
1) wartoœci pieniê¿ne;
2) nak³ady inwestycyjne;
3) œrodki niskocenne;
4) maj¹tek prywatny osób duchownych;
5) mienie prywatne pracowników;
6) przedmioty wartoœciowe, dzie³a sztuki, akta, dokumenty,
rêkopisy.
3. Mienie nale¿¹ce do tej samej grupy rodzajowej mo¿e byæ ubezpieczone wy³¹cznie w jednym systemie ubezpieczenia.
4. W przypadku ubezpieczenia budynków, budowli i lokali systemem
pierwszego ryzyka stosuje siê minimalny limit odpowiedzialnoœci na
pierwsze ryzyko w kwocie ustalonej jako iloczyn:
1) 1.500 z³ pomno¿one przez powierzchniê u¿ytkow¹ budynku
wyra¿on¹ w metrach kwadratowych lub
2) 220 z³ pomno¿one przez kubaturê budynku wyra¿on¹ w metrach
szeœciennych;
w przypadku mo¿liwoœci ustalenia wartoœci minimalnego limitu
przy zastosowaniu obydwu metod wskazanych w pkt 1 i 2 zastosowanie ma ten z limitów minimalnych, który jest wy¿szy.
5. W przypadku ubezpieczenia wyposa¿enia systemem pierwszego
ryzyka stosuje siê minimalny limit odpowiedzialnoœci na pierwsze
ryzyko w kwocie ustalonej jako iloczyn:
1) 1.000 z³ pomno¿one przez powierzchniê u¿ytkow¹ budynku
wyra¿on¹ w metrach kwadratowych lub
2) 150 z³ pomno¿one przez kubaturê budynku wyra¿on¹ w metrach
szeœciennych;
w przypadku mo¿liwoœci ustalenia wartoœci minimalnego limitu
przy zastosowaniu obydwu metod wskazanych w pkt 1 i 2 zastosowanie ma ten z limitów minimalnych, który jest wy¿szy.

§ 38
1. Suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego powinna
odpowiadaæ, z zastrze¿eniem limitów okreœlonych w niniejszych OWU,
wartoœci ubezpieczeniowej mienia, któr¹ stanowi w odniesieniu do:
1) poszczególnego budynku, budowli - wartoœæ nowa albo wartoœæ
rzeczywista;
2) poszczególnego lokalu - wartoœæ rynkowa;
3) poszczególnych elementów wyposa¿enia - wartoœæ nowa albo
wartoœæ rzeczywista;
4) krajowych i zagranicznych znaków pieniê¿nych (gotówki) najwy¿sza dzienna nominalna wartoœæ gotówki przewidziana
w okresie ubezpieczenia;
5) 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;
6) przedmiotów wartoœciowych, dzie³ sztuki, akt, dokumentów,
rêkopisów - wartoœæ nowa;
7) œrodków niskocennych - wartoœæ rzeczywista;
8) nak³adów inwestycyjnych - wartoœæ nowa;
9) maj¹tku prywatnego osób duchownych - wartoœæ nowa;
10) mienia prywatnego pracowników - wartoœæ rzeczywista.
2. W przypadku braku wskazania w umowie ubezpieczenia w formie
pisemnej rodzaju wartoœci ubezpieczeniowej mienia, o jakim mowa
w ust.1 pkt 1 i 3 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 dzia³alnoœci¹ oraz zg³oszone
do ubezpieczenia i zlokalizowane w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia tj.:
1) wyposa¿enie;
2) œrodki niskocenne;
3) maj¹tek prywatny osób duchownych;
4) mienie prywatne pracowników;
5) wartoœci pieniê¿ne;
6) przedmioty wartoœciowe, dzie³a sztuki, akta, dokumenty,
rêkopisy.
2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête:
1) mienie w czasie transportu, z wyj¹tkiem wartoœci pieniê¿nych,
które mog¹ byæ ubezpieczone od rabunku, o ile zosta³o
to okreœlone w umowie ubezpieczenia;
2) sprzêt elektroniczny przenoœny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i u¿ytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej
oraz zbiory danych - mog¹ one byæ ubezpieczone wy³¹cznie
na podstawie warunków ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego (Rozdzia³ IV OWU);
3) programy komputerowe i noœniki danych - mog¹ one byæ ubezpieczone wy³¹cznie na podstawie warunków ubezpieczenia
sprzêtu elektronicznego (Rozdzia³ IV OWU).
Zakres ubezpieczenia
§ 40
1. Mienie zg³oszone do ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje
ochron¹ ubezpieczeniow¹ od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
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 w obrêbie jednej miejscowoœci b¹dŸ
do najbli¿szej miejscowoœci, w której znajduje siê oddzia³/filia
banku, 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:
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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 transportu u¿ytego
do transportu wartoœci pieniê¿nych wskutek wypadku drogowego, po¿aru, wybuchu lub uderzenia pioruna.
3. UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿ w granicach sumy ubezpieczenia pozostaj¹ce w bezpoœrednim w zwi¹zku zaistnia³ym zdarzeniem objêtym zakresem umowy ubezpieczenia szkody polegaj¹ce
na uszkodzeniu zabezpieczeñ budynku/lokalu, 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 budynku/lokalu, w którym nast¹pi³a
szkoda.
4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki
ubezpieczone zostaæ mog¹ pe³ne koszty naprawy zniszczonych
zabezpieczeñ lokalu, okreœlonych w ust. 3 pkt 2. Maksymalny limit
odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u ubezpieczenia kosztów
naprawy zabezpieczeñ ustalony ponad sumê ubezpieczenia mienia
od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku wynosi 20.000 z³.
Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku
§ 41
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 nieu¿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) powsta³e w lokalu lub budynku zabezpieczonym niezgodnie z postanowieniami zawartymi w § 30, jeœli mia³o to wp³yw
na powstanie lub rozmiar szkody;
5) powsta³e w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem lub lokalem;
6) powsta³e w wyniku zaboru mienia nie bêd¹cego kradzie¿¹
z w³amaniem ani rabunkiem;
7) powsta³e w wyniku dewastacji, je¿eli nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia dewastacji.
System i suma ubezpieczenia
§ 42
1. 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 mo¿e wyposa¿enie;
2) wy³¹cznie w systemie pierwszego ryzyka ubezpieczone zostaæ
mog¹:
a) mienie prywatne pracowników,
b) maj¹tek prywatny osób duchownych,
c) wartoœci pieniê¿ne,
d) œrodki niskocenne,
e) przedmioty wartoœciowe, dzie³a sztuki, akta, dokumenty,
rêkopisy.
2. Mienie nale¿¹ce do tej samej grupy rodzajowej mo¿e byæ ubezpieczone wy³¹cznie w jednym systemie ubezpieczenia.

§ 43
W ubezpieczeniach systemem sum sta³ych i systemem pierwszego
ryzyka sumy ubezpieczenia deklarowane s¹ w wartoœci ubezpieczeniowej odpowiadaj¹cej:
1) dla wyposa¿enia - wartoœci nowej albo wartoœci rzeczywistej;
2) dla mienia prywatnego pracowników - wartoœci rzeczywistej;
3) dla maj¹tku prywatnego osób duchownych - wartoœci nowej;
4) dla gotówki - wartoœci nominalnej;
5) 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;
6) dla œrodków niskocennych - wartoœci rzeczywistej
7) dla przedmiotów wartoœciowych, dzie³ sztuki, akt, dokumentów
i rêkopisów - wartoœci nowej.
§ 44
Przy ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka ka¿d¹ z grup mienia ubezpiecza siê w jednej ³¹cznej sumie ubezpieczenia bez okreœlenia
sumy ubezpieczenia dla ka¿dego ze zg³oszonych do ubezpieczenia
przedmiotów.
Rozdzia³ IV - Ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Przedmiot ubezpieczenia
§ 45
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie bêd¹ce w³asnoœci¹ lub
znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytu³u
prawnego w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ 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.
2. Ubezpieczeniem objêty jest sprzêt elektroniczny o dacie zakupu
przypadaj¹cej nie wczeœniej ni¿ na 5 lat przed pocz¹tkiem okresu
ubezpieczenia b¹dŸ na 8 lat przed pocz¹tkiem okresu ubezpieczenia, o ile zosta³ on zmodernizowany w okresie do 12 miesiêcy przed
pocz¹tkiem okresu ubezpieczenia.
3. 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
urz¹dzenia.
4. 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.
5. Sprzêt elektroniczny objêty jest ochron¹ ubezpieczeniow¹:
1) podczas eksploatacji w tym podczas uroczystoœci religijnych,
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 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.
6. Noœniki danych, dane na nich zawarte oraz oprogramowanie objête
s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Ubezpieczony w celu unikniêcia podwójnego ubezpieczenia powinien wy³¹czyæ to mienie z ubezpieczenia:
1) od ognia i innych zdarzeñ losowych;
2) od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
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Zakres ubezpieczenia
§ 46
1. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za utratê, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia powsta³e w wyniku zdarzenia nag³ego i niezale¿nego
od woli Ubezpieczonego.
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 pojazdu 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,
zaniedbania, b³êdu operatora,
b) zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie - wandalizm.
4. UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿ w granicach sumy ubezpieczenia pozostaj¹ce w bezpoœrednim zwi¹zku z zaistnia³ym zdarzeniem
objêtym zakresem umowy 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, w którym nast¹pi³a szkoda.
5. W ka¿dej szkodzie powsta³ej w wyniku kradzie¿y z w³amaniem lub
rabunku sprzêtu elektronicznego ma zastosowanie udzia³ w³asny
w wysokoœci:
a) 5% - dla sprzêtu elektronicznego nie starszego ni¿ 5 lat;
b) 10% i nie mniej ni¿ 300 z³ - dla sprzêtu elektronicznego starszego ni¿ 5 lat.
6. W szkodach powsta³ych w noœnikach danych, licencjonowanym programowaniu i danych ma zastosowanie udzia³ w³asny
w wysokoœci:
a) 5% - dla wymiennych noœników danych i licencjonowanego
oprogramowania;
b) 10% - dla danych.
Szczególne wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego
§ 47
1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie jest objêty sprzêt elektroniczny
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 (§ 46 ust. 3 pkt 2)
oraz dzia³aniami cz³owieka, o których mowa w § 46 ust. 3 pkt 4.
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 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) powsta³e w sprzêcie u¿ytkowanym bez jego naprawy po wyst¹pieniu szkody;
9) w sprzêcie zainstalowanym na sta³e na statku powietrznym lub
sprzêcie p³ywaj¹cym;
10) w postaci kar umownych lub utraconego zysku;
11) powsta³e na skutek utraty rynków zbytu;
12) które naprawione mog¹ byæ w ramach rêkojmi lub gwarancji;
13) do naprawienia których zobowi¹zany jest producent, sprzedawca lub serwis naprawczy;
14) w przenoœnym sprzêcie elektronicznym u¿ytkowanym poza
miejscem ubezpieczenia, je¿eli nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia przenoœnego sprzêtu
elektronicznego;
15) w sprzêcie elektronicznym zamontowanym na sta³e w pojazdach samochodowych, je¿eli nie rozszerzono ochrony ubezpieczeniowej o klauzulê ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego
zamontowanego na sta³e w pojazdach samochodowych.
System i suma ubezpieczenia
§ 48
1. Sumy ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczaj¹cy odrêbnie dla:
1) sprzêtu elektronicznego, w tym nag³aœniaj¹cego;
2) wymiennych noœników danych;
3) zbiorów danych;
4) licencjonowanego oprogramowania systemowego i u¿ytkowego
produkcji seryjnej lub indywidualnej.
2. Sprzêt elektroniczny okreœlony w § 45 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:
1) wartoœæ nowa dla sprzêtu nie starszego ni¿ 5 lat;
2) wartoœæ rzeczywista.
5. Przedmioty ubezpieczenia okreœlone w § 45 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 witra¿y, szyb i innych przedmiotów
szklanych od st³uczenia
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 49
1. Umow¹ ubezpieczenia objête s¹ nieuszkodzone witra¿e, 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) witra¿e;
4) p³yty szklane stanowi¹ce sk³adow¹ czêœæ mebli, gablot, kontuarów i sto³ów;
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5) przegrody œcienne, os³ony kontuarów, boksów i kabin;
6) lustra wisz¹ce, stoj¹ce i zamontowane na sta³e;
7) szyldy i plafony;
8) wyk³adziny szklane i kamienne;
9) szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciww³amaniowe;
10) inne przedmioty szklane stanowi¹ce wyposa¿enie budynku lub
lokalu.
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
pracy dŸwigów i wysiêgników oraz ustawienia i rozbiórki rusztowañ
niezbêdnych do demonta¿u albo wstawienia ubezpieczonych
przedmiotów szklanych.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje oszkleñ stanowi¹cych osprzêt urz¹dzeñ
technicznych i instalacji.
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.

daniem mienia Ubezpieczony wyrz¹dzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodê osobow¹ lub rzeczow¹, do naprawienia której
zobowi¹zany jest w myœl przepisów prawa.
3. 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.
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 rozszerzeñ odpowiedzialnoœci (klauzul dodatkowych) zgodnie
z tabel¹ 1.
Tabela 1 - wykaz klauzul do ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywil
nej
5. W odniesieniu do szkód rzeczowych odszkodowanie ustalone przez
UNIQA TU S.A. pomniejszane jest o udzia³ w³asny w wysokoœci 5%.
L.p.

Numer
Klauzuli

Nazwa Klauzuli

Szczególne ograniczenia odpowiedzialnoœci

1.

Klauzula 1

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC pracodawcy

§ 50

2.

Klauzula 2

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC najemcy
nieruchomości

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 budynkach lub lokalach
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) polegaj¹ce na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu, zmianie
barwy lub powstaniu 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.

3.

Klauzula 3

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC najemcy
mienia ruchomego

4.

Klauzula 4

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC za szkody
spowodowane zalaniem

5.

Klauzula 5

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC za szkody
w mieniu przechowywanym

6.

Klauzula 6

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprez nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

7.

Klauzula 7

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC z tytułu
wykonywania czynności duchownego, księdza, pastora lub
zakonnika

8.

Klauzula 8

rozszerzenie odpowiedzialności o ubezpieczenie OC w życiu
prywatnym osób duchownych, księży, pastorów lub zakonników

System i suma ubezpieczenia
§ 51
1. Przedmioty ubezpieczenia wymienione w § 49 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. 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 VI - Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u
prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 52
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna (OC)
Ubezpieczonego za szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem
dzia³alnoœci religijnej i pozostaj¹cej z ni¹ w zwi¹zku dzia³alnoœci
administracyjnej (w tym administrowanie cmentarzami) b¹dŸ
podobnej lub posiadaniem mienia.
2. W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna, gdy w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ lub posia16

6. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³aceniu dodatkowej sk³adki
udzia³ w³asny okreœlony w ust.5 mo¿e zostaæ zniesiony.
Szczególne ograniczenia odpowiedzialnoœci
§ 53
1. Poza ogólnymi wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) nie przekraczaj¹ce równowartoœci 200 z³;
2) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania;
3) w postaci zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa oraz wszelkiego
rodzaju op³at, kar pieniê¿nych (w tym umownych), nawi¹zek,
odsetek;
4) powsta³e w zwi¹zku z zaci¹ganiem kredytów, udzielaniem gwarancji i porêczeñ;
5) powoduj¹ce roszczenia pomiêdzy osobami objêtymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia;
6) powsta³e w zwi¹zku z u¿ywaniem, sk³adowaniem materia³ów
niebezpiecznych okreœlonych w Umowie europejskiej dotycz¹cej
miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów (ADR),
w tym wybuchowych, pirotechnicznych i broni rozumianej
zgodnie z ustaw¹ o broni i amunicji;
7) zwi¹zane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni¿ zdrowie,
praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw
ochronnych na wzory u¿ytkowe lub zdobnicze;
8) w postaci czystych strat finansowych, przy czym za czyste
straty finansowe uwa¿a siê szkody, które nie s¹ nastêpstwem
szkód rzeczowych lub osobowych;
9) w przedmiotach wartoœciowych;
10) 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;
11) wynik³e bezpoœrednio lub poœrednio z niedostarczenia energii
w jakiejkolwiek postaci;

12) spowodowane przez lub w zwi¹zku z oddzia³ywaniem azbestu
lub materia³ów zawieraj¹cych azbest;
13) wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych, zaka¿eñ lub przeniesienia
choroby zakaŸnej;
14) powsta³e wskutek przyjêcia przez Ubezpieczonego umownego
zwiêkszenia odpowiedzialnoœci poza zakres wynikaj¹cy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
15) wyrz¹dzone kontrahentom (deponentom) w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strze¿onego;
16) spowodowane poœrednio przez oddzia³ywanie si³ natury;
17) bêd¹ce skutkiem wydania lub braku wydania decyzji przez
organy w³adzy i administracji;
18) wyrz¹dzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez
Ubezpieczonego;
19) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
zobowi¹zañ przez Ubezpieczonego;
20) wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczonego;
21) powsta³e w mieniu poddanym przez Ubezpieczonego obróbce,
naprawie lub czyszczeniu;
22) wyrz¹dzone przez pojazdy, w tym w innych pojazdach;
23) wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym;
24) powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
25) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci hotelarskiej;
26) powsta³e w podziemnych instalacjach lub urz¹dzeniach w czasie wykonywania prac lub us³ug;
27) wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów poniesionych w zwi¹zku
z wycofaniem produktu z rynku.
3. W braku odmiennego postanowienia umowy ubezpieczenia, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada tak¿e za szkody:
1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego pracownikom;
2) w nieruchomoœciach, z którego Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;
3) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umów najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
umów nie przenosz¹cych prawa w³asnoœci;
4) spowodowane zalaniem, a zwi¹zane z posiadaniem nieruchomoœci przez Ubezpieczonego;
5) wyrz¹dzone w mieniu przechowywanym przez Ubezpieczonego;
6) powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez nie podlegaj¹cych
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC;
7) wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci duchownego,
ksiêdza, pastora lub zakonnika;
8) wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci ¿ycia prywatnego.
Suma gwarancyjna
§ 54
1. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej zadeklarowana przez Ubezpieczaj¹cego
i okreœlona w polisie stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta³e z tytu³u wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do rozszerzeñ odpowiedzialnoœci (klauzul dodatkowych) górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. stanowi
limit odpowiedzialnoœci ustanowiony w granicach sumy gwarancyjnej dla ka¿dej z klauzul osobno.
3. W Tabeli nr 2 wskazano maksymalne limity odpowiedzialnoœci
dla ka¿dej z klauzul dodatkowych, które maj¹ zastosowanie, o ile
w umowie ubezpieczenia nie wskazano limitów ni¿szych.

Tabela 2 - Limity odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u klauzul
dodatkowych
% Sumy
Gwarancyjnej
określonej
zgodnie
z § 54 ust.1

Maksymalny
limit odpowiedzialności
UNIQA TU S.A.
(nie więcej niż)

Klauzula 1 ubezpieczenie OC pracodawcy

100%

500 000 zł

ubezpieczenie OC najemcy nieruKlauzula 2
chomości

100%

500 000 zł

Numer
Klauzuli

Klauzula 3

Nazwa Klauzuli

ubezpieczenie OC najemcy mienia
ruchomego

50%

300 000 zł

ubezpieczenie OC za szkody spowoKlauzula 4
dowane zalaniem

100%

500 000 zł

ubezpieczenie OC za szkody w mieKlauzula 5
niu przechowywanym

20%

100 000 zł

100%

500 000 zł

ubezpieczenie OC z tytułu wykonyKlauzula 7 wania czynności duchownego, księdza, pastora lub zakonnika

50%

300 000 zł

ubezpieczenie OC w życiu prywatKlauzula 8 nym osób duchownych, księży,
pastorów lub zakonników

50%

300 000 zł

Klauzula 6

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

Rozdzia³ VII - Klauzule dodatkowe
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych
zdarzeñ losowych
Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych
§ 55
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane aktem terrorystycznym.
2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi maksymalnie 1.000.000 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
§ 56
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody powsta³e w zwi¹zku
z prowadzonymi drobnymi pracami remontowymi, monta¿owymi
i adaptacyjno-modernizacyjnymi.
2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym.
3. Przez drobne prace remontowe, monta¿owe i adaptacyjno-modernizacyjne rozumie siê wy³¹cznie takie prace, których ca³kowita
wartoœæ nie przekracza 10% sumy ubezpieczenia maj¹tku w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeñ losowych i zarazem nie
przekracza kwoty 200.000 z³otych.
4. Przez wartoœæ prac rozumie siê ³¹cznie koszt robocizny oraz pracy
sprzêtu, jak równie¿ wartoœæ wszystkich materia³ów, maszyn
i urz¹dzeñ.
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5. Szkody w mieniu bêd¹cym przedmiotem ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeñ losowych powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio
wskutek prowadzenia drobnych prac remontowych pozostaj¹
ubezpieczone maksymalnie do limitu w maksymalnej wysokoœci
1.000.000 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.

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, w tym powsta³e w wyniku „graffiti”;
3) powsta³e w wyniku zu¿ycia eksploatacyjnego;
4) powsta³e w wyniku u¿ytkowania mienia i jego obs³ugi.

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) do których przeprowadzenia wymagane jest pozwolenie
na budowê;
2) naruszaj¹cymi konstrukcjê budynku/lokalu;
3) naruszaj¹cymi konstrukcjê dachu;
4) naruszaj¹cymi pokrycie dachu;
5) które mia³y wp³yw na sprawnoœæ urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych
lub innych zabezpieczeñ, których istnienie Ubezpieczaj¹cy
zadeklarowa³ we wniosku o ubezpieczenie.

6. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
w wysokoœci 10% lecz nie mniej ni¿ 400 z³.

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
§ 57
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody w mieniu spowodowane
katastrof¹ budowlan¹.
2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli wynosi maksymalnie 500.000 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. Ustalon¹ wysokoœæ odszkodowania pomniejsza siê o udzia³ w³asny
Ubezpieczonego w wysokoœci 10%, ale nie mniej ni¿ 3.000 z³.
5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w OWU
z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wy³¹czone s¹ szkody:
1) ze zdarzeñ powsta³ych w budynkach i budowlach 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;
Klauzula ubezpieczenia wandalizmu
§ 58
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody w mieniu spowodowane
wandalizmem.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mo¿e byæ nastêpuj¹ce mienie
znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego i zg³oszone do ubezpieczenia oraz objête umow¹ ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeñ losowych w zakresie rozszerzonym:
1) budynki i budowle;
2) lokale;
3) nak³ady inwestycyjne poczynione wewn¹trz budynku/lokalu;
4) wyposa¿enie;
5) elementy zamontowane na zewn¹trz budynku/lokalu.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli
wynosi 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.
4. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu zawierane jest w systemie
pierwszego ryzyka.
5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w OWU
z odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. wy³¹czone s¹ szkody:
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Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu mienia od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku
Klauzula ubezpieczenia dewastacji
§ 59
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody w mieniu spowodowane
dewastacj¹.
2. 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) wyposa¿enie,
b) œrodki niskocenne,
c) maj¹tek prywatny osób duchownych,
d) przedmioty wartoœciowe, dzie³a sztuki, akta, dokumenty,
rêkopisy;
2) nieobjête umow¹ ubezpieczenia od kradzie¿y z w³amaniem
i rabunku nak³ady inwestycyjne poczynione wewn¹trz lokalu/
budynku.
3. W ubezpieczeniu mienia obowi¹zuj¹ systemy i sumy przyjête dla
ubezpieczenia tego mienia od kradzie¿y z w³amaniem i rabunku.
4. Nak³ady inwestycyjne ubezpieczone s¹ w systemie pierwszego
ryzyka przy zadeklarowanej sumie ubezpieczenia w wartoœci nowej.
5. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê udzia³ w³asny
w wysokoœci 10% lecz nie mniej ni¿ 400 z³.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu sprzêtu elektronicznego
od wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia przenoœnego sprzêtu elektronicznego
§ 60
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody powsta³e w przenoœnym
sprzêcie elektronicznym u¿ytkowanym poza miejscem ubezpieczenia okreœlonym w umowie ubezpieczenia i u¿ywanym do celów
s³u¿bowych (w tym podczas uroczystoœci religijnych, pielgrzymek itp.) przez osoby duchowne, Ubezpieczonego lub jego pracowników. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ wy³¹cznie szkody
powsta³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzêt elektroniczny przenoœny ubezpiecza siê systemem sum
sta³ych.
3. Przedmiot ubezpieczenia mo¿e stanowiæ nastêpuj¹cy sprzêt elektroniczny:
a) komputery przenoœne - laptopy, notebooki;
b) rzutniki multimedialne, projektory, kamery, monitory multimedialne;
c) cyfrowe aparaty fotograficzne;
d) drukarki przenoœne;
e) przenoœny system nag³aœniaj¹cy (miksery, wzmacniacze, itp.).
4. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹, zawieraj¹cy wszystkie jego
dane identyfikacyjne, tj.: rodzaj, marka, typ, numer fabryczny, rok
produkcji oraz wartoœæ ubezpieczeniowa poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w niniejszych
OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody powsta³e:

1) 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 lub rozmiar
szkody;
2) w czasie przewozu sprzêtu jeœli pojazd u¿ywany do transportu
ubezpieczonego mienia nie posiada twardego dachu (jednolitej, sztywnej konstrukcji);
3) 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 by³y
zamkniête na klucz,
c) pojazd nie posiada³ w³¹czonego systemu alarmowego,
d) pojazd znajdowa³ 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) w sprzêcie elektronicznym zainstalowanym lub przewo¿onym
na statku powietrznym albo sprzêcie p³ywaj¹cym;
5) objête ubezpieczeniem AUTO CASCO lub obowi¹zkowym
OC komunikacyjnym.
6. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% wysokoœci szkody, ale
nie mniej ni¿ 300 z³.
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.

4. Poza szczególnymi wy³¹czeniami i ograniczeniami odpowiedzialnoœci wymienionymi w OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada
za szkody:
1) powsta³e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) objête ubezpieczeniem AUTO CASCO lub obowi¹zkowym OC
komunikacyjnym;
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 lub rozmiar szkody;
4) powsta³e podczas postoju pojazdu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, je¿eli:
a) którekolwiek drzwi pojazdu lub pokrywa baga¿nika nie by³y
zamkniête na klucz,
b) pojazd nie posiada³ w³¹czonego systemu alarmowego,
c) pojazd znajdowa³ 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. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 15% wysokoœci szkody, ale
nie mniej ni¿ 300 z³.
6. 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.
Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu OC
Klauzula 1 - Klauzula ubezpieczenia OC pracodawcy

Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych

§ 63

§ 61

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,
które zasz³y w okresie ubezpieczenia, rozumianych zgodnie z ustaw¹
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu spowodowane aktem terrorystycznym.
2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie objête umow¹ ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3. Limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u szkód powsta³ych
w wyniku aktów terrorystycznych wynosi 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 OWU UNIQA TU S.A. nie odpowiada
za szkody powsta³e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Udzia³ w³asny Ubezpieczonego wynosi 10% i nie mniej ni¿ 1.000 z³.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada za szkody bêd¹ce nastêpstwem chorób
zawodowych.
3. Z tytu³u ubezpieczenia OC pracodawcy UNIQA TU S.A. wyp³aca
odszkodowanie z uwzglêdnieniem œwiadczeñ przys³uguj¹cych
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¿ liczba osób zatrudnionych
przez Ubezpieczonego.

Klauzula ubezpieczenia sprzêtu elektronicznego zamontowanego
na sta³e w pojazdach samochodowych

Klauzula 2 - Klauzula ubezpieczenia OC najemcy nieruchomoœci

§ 62

§ 64

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody powsta³e w sprzêcie elektronicznym zamontowanym na sta³e w pojazdach samochodowych.

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej, UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o OC 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. Sprzêt elektroniczny zamontowany na sta³e w pojazdach samochodowych ubezpiecza siê systemem sum sta³ych.
3. Integraln¹ czêœci¹ umowy ubezpieczenia jest wykaz mienia
objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ zawieraj¹cy wszystkie jego
dane identyfikacyjne, tj.: rodzaj, marka, typ, numer fabryczny, rok
produkcji i wartoœæ ubezpieczeniowa poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oraz dane identyfikacyjne samochodu, w którym mienie zosta³o zamontowane.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, 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.
4. Oprócz czynników wymienionych w § 9, na wysokoœæ sk³adki z niniejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ liczba nieruchomoœci z których Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego
podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci.
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Klauzula 3 - Klauzula ubezpieczenia OC najemcy mienia ruchomego
§ 65
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o OC
za szkody rzeczowe wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzysta³ na podstawie
umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, 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 lub komputerowym;
4) w wyrobach ze szk³a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych,
chyba ¿e stanowi¹ czêœæ sk³adow¹ ubezpieczanych rzeczy.
Klauzula 4 -

Klauzula ubezpieczenia OC za szkody spowodowane
zalaniem

§ 66
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o OC
za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane zalaniem.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, 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 5 - Klauzula ubezpieczenia OC za szkody w mieniu przechowywanym
§ 67
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, za op³at¹ sk³adki dodatkowej,
UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o OC
za szkody rzeczowe polegaj¹ce na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu
mienia bêd¹cego w³asnoœci¹ osób trzecich i przyjêtego przez Ubezpieczonego na przechowanie w ramach prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci, a powsta³e podczas przechowywania tego mienia.
2. Odpowiedzialnoœæ za szkody polegaj¹ce na utracie mienia podlega
ochronie ubezpieczeniowej, o ile szkody powsta³y w nastêpstwie
kradzie¿y z w³amaniem albo rabunku.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, 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;
4) w dokumentach.
Klauzula 6 - Klauzula ubezpieczenia OC organizatora za szkody
powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC
§ 68
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o OC za szkody zwi¹zane z organizacj¹
imprez niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC
organizatora imprez masowych.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrz¹dzone uczestnikom imprezy,
a powsta³e w miejscu i czasie trwania imprezy.
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3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e w zwi¹zku z pokazami pirotechnicznymi (sztuczne
ognie, fajerwerki);
2) wyrz¹dzone zawodnikom, wykonawcom, sêdziom uczestnicz¹cym w imprezie;
3) wyrz¹dzone Policji, Stra¿y Po¿arnej, s³u¿bom ochrony, s³u¿bom
medycznym;
4) powsta³e w zwi¹zku z odwo³aniem imprezy;
5) powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez obejmuj¹cych sporty:
a) ekstremalne,
b) motorowe,
c) lotnicze.
Klauzula 7 - Klauzula ubezpieczenia OC z tytu³u wykonywania
czynnoœci duchownego, ksiêdza, pastora lub zakonnika
§ 69
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o OC za szkody wyrz¹dzone przez
Ubezpieczonego w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci duchownego, ksiêdza, pastora lub zakonnika b¹dŸ innych podobnych,
w tym wyrz¹dzone w ramach wykonywania czynnoœci opiekuna
b¹dŸ wychowawcy dzieci i m³odzie¿y.
2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez osobê, która w dniu zajœcia wypadku nie
posiada³a uprawnieñ do wykonywania pos³ugi, czynnoœci zawodowych lub zawodu;
2) wynikaj¹ce z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu pos³ugi, czynnoœci zawodowych;
3) w przedmiotach wartoœciowych;
4) w pojazdach;
5) powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez lub prowadzeniem
szkoleñ i treningów w zakresie sportów ekstremalnych, motorowych i lotniczych.
Klauzula 8 - Klauzula ubezpieczenia OC w ¿yciu prywatnym osób
duchownych, ksiê¿y, pastorów lub zakonników
§ 70
1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o OC za szkody wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci ¿ycia prywatnego.
2. Przez czynnoœci ¿ycia prywatnego rozumie siê w szczególnoœci:
1) u¿ytkowanie lub posiadanie lokalu lub budynku mieszkalnego
wraz z pomieszczeniami lub budynkami gospodarczymi;
2) u¿ytkowanie roweru, wózka inwalidzkiego, sprzêtu sportowego,
rehabilitacyjnego, ogrodniczego, do majsterkowania;
3) sprawowanie opieki nad ma³oletnimi dzieæmi oraz innymi
cz³onkami rodziny, za których Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnoœæ z mocy prawa;
4) posiadanie zwierz¹t domowych i sprawowanie nad nimi opieki;
5) rekreacyjne uprawianie sportu.
3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e w wyniku u¿ytkowania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem;
2) powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych
w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym;
3) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportów ekstremalnych,
motorowych, lotniczych i myœlistwa;
4) w przedmiotach wartoœciowych;
5) wyrz¹dzone przez psy rasy uznawanej za agresywn¹ w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
6) powsta³e w mieniu, z którego Ubezpieczony korzysta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu, u¿yczenia lub innych
umów nieprzenosz¹cych prawa w³asnoœci, chyba ¿e do zakresu
ubezpieczenia w³¹czone zosta³y równoczeœnie Klauzule nr 2 i 3
(OC najemcy nieruchomoœci i OC najemcy mienia ruchomego).

Rozdzia³ VIII - Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów
§ 71
1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku ze świadczonymi
przez Spółkę usługami, prawo do zgłaszania reklamacji do UNIQA
TU S.A. w formie wskazanej w „Informacji dotyczącej procedury
składania i rozpatrywania reklamacji”.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić
odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia,
okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak
niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
3. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek - pocztą elektroniczną.
4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku
o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami.
5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami
jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/ ).
6. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
1) agentowi ubezpieczeniowemu,
2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające,
wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego
zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
3) brokerowi.
Rozdzia³ IX - Postanowienia koñcowe
§ 72
1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym w umowie ubezpieczenia mog¹
byæ stosowane warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest przedstawić Ubezpieczającemu
w formie pisemnej różnice pomiędzy treścią OWU a postanowieniami
umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku
UNIQA TU SA nie może powoływać się na różnicę niekorzystną

dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się
do umów ubezpieczenia zawartych w drodze negocjacji.
3. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia musz¹ byæ wymienione pod rygorem niewa¿noœci w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.
5. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej,
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
6. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa w tym kodeksu cywilnego, ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. i mają zastosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października
2018 r.
OWU zamieszczono na stronie internetowej www.uniqa.pl.

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami może być złożona przez Poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w formie:
a. elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego
na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej
na adres reklamacje@uniqa.pl;
b. pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA TU S.A. obsługującej
klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
c. ustnej – telefonicznie CONTACT CENTER UNIQA pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500
(dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.0016.00 albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA
TU S.A. obsługującej klientów.
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