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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Warunki wymagane – definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych. 
 
Wybrane definicje ryzyk. 
1. Pożar - Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez 

paleniska i rozszerzył się o własnej sile. 
2. Uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania 

atmosferycznego) na ubezpieczone mienie. 
3. Eksplozja - Za eksplozję uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z 

jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich 
właściwością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego 
tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby 
ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia 
gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. 
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji 
polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 

4. Upadek statku powietrznego - Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę 
bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu 
latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku. 

5. Huragan - Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek. 
ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach 
braku uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim 
sąsiedztwie.   

6. Powódź - Za powódź uważa się zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, 
które powstało w wyniku np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących 
lub przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, 
tworzenia się zatorów lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych. 

7. Grad - Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. 
8. Osuwanie się ziemi - Za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie 

spowodowane działalnością człowieka. 
9. Zapadanie się ziemi - Za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane 

przez próżnie w strukturze ziemi. 
10. Lawina - Za lawinę uważa się gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, 

skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich. 
11. Uderzenie pojazdu - Za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie w 

ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, ewentualnie jego części lub 
przewożonego ładunku, nie należącego do ubezpieczającego i nie będącego pod jego 
kontrolą. 

12. Trzęsienie ziemi - Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy 
ziemskiej. 

13. Deszcz nawalny - Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku 
wydajności, co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 
przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan 
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące 
wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 

14. Huk ponaddźwiękowy - Za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową 
wytworzoną przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku. 

15. Śnieg / lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego 
działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod 
wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, a także 
zalanie ubezpieczonego mienia wskutek topnienia śniegu albo lodu. (dotyczy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń). 
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16. Dym i sadza - Za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą 
bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w 
miejscu ubezpieczenia urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i 
przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i 
oddymiających. 

17. Szkody wodno - kanalizacyjne - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania 
wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, 
płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na 
posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z 
kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się 
wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się 
główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów. 

18. Przepięcia prądu - szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym 
również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub 
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych 
odbiorników. 

19. Upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane przez 
przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie 
będących we władaniu Ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części lub 
elementów  

20. Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a 
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 
szczelnych i obudowy wykopów, zgodnie z definicja zawarta w art. 73 ust. 1 prawa 
budowlanego. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). 

21. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się 
szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych 
indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub 
socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo 
życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu 
publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia 
publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia 
życia lub zdrowia. 

22. Dewastacja - Za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie za wyjątkiem szkód o 
charakterze estetycznym, np. zarysowania, graffiti. 

23. Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się: 
- zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po 
usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu 
zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego 
lokalu lub w wyniku rabunku, 

24. Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy: 
- sprawca dokonał zaboru mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej 
użycia albo z doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub 
bezbronności  osób działających  imieniu ubezpieczającego lub u niego zatrudnionych, 
albo ubezpieczonego. 
- sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub 
schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia 
albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 
- zabór mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego 
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego 
ukrycia. 
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Warunki szczególne i klauzule 
1. Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody 

poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). 
2. Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w 

każdej szkodzie. 
3. Dewastacja – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z 

usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. (dotyczy 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku) 

4. Klauzula dewastacji/wandalizmu 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe 
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych 
i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 

3. Limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia. 
5. Klauzula ryzyka katastrofy budowlanej  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy 
budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości 
bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie 
obejmuje szkód w obiektach: 
-   których wiek przekracza 50 lat, 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  
    budowlanego, 
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna:  30.000 zł  

 
6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji  

Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 
przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu 
szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 
Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły szkody) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 
przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia. 

 
7. Klauzula daty stempla bankowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: „Za datę prawidłowego 
opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, 
uwidoczniona na przelewie bankowym lub pocztowym. (dotyczy wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń) 
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8. Klauzula przewłaszczenia mienia 
1)   W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 

przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 
2)   W przypadku  przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego 

(kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W 
razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na 
Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia 
również nie będzie wymagało zgody Ubezpieczyciela. Zbywca lub nabywca 
przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od dnia zbycia / nabycia przedmiotu 
ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia 
praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela kserokopię 
dokumentu potwierdzającego ten fakt. Ubezpieczyciel potwierdza na piśmie 
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

3)  Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 
wymaga zgody Ubezpieczyciela. 

4)   W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu 
ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że 
strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia 
obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki 
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

5)    Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

6)    Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie   
powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 

7)    Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego 
niniejsza klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal 
użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie  
tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się. 

 
9. Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza 

klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „W przypadku braku wpłaty w ustalonym 
terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel odstępuje od 
możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty 
składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej 
wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do 
zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 
14 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

10. Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych – z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „W przypadku 
wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 
Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek 
odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w 
uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie 
wypowiedziana. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

11. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Ochrona 
ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania 
ustalonej sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone 
odszkodowanie), przy czym za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma 
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ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki.” (dotyczy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego ryzyka, 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku systemem pierwszego ryzyka, sprzętu 
elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, nie dotyczy ubezpieczenia OC) 

12. Klauzula uznania okoliczności - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza 
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu 
umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy 
okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane 
niezgodnie z prawdą.” (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

13. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, 
nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Ubezpieczyciel 
oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za 
wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym 
po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad 
te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela.” (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego) 

14. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Na podstawie art. 818 § 1 ustala się 
termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty 
uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.” 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego) 

15. Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Do ubezpieczenia przyjmuje 
się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde 
miejsce związane z prowadzona działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 
30 dni od chwili tego faktu. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń za wyjątkiem OC 
wysypiska odpadów – ZUOK, przy czym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży oraz 
sprzętu elektronicznego wprowadza się limit klauzuli 100.000 zł) 

16. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 
pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z 
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i 
udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia. 
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17. Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Z odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w 
pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane 
było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód 
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.” (dotyczy ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) 

18. Klauzula 72 godzin - ochrona ubezpieczeniowa objęte są szkody kolejne powstałe z tej 
samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej 
szkody (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń za wyjątkiem OC) 

19. Klauzula ubezpieczenia elektronicznego sprzętu przenośnego 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym 
do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na 

wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń 

czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony 
na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku 

kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w 
wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe 
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego 
braku.  

 
20. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: „Z zakresu odpowiedzialności wyłączone 
są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby 
reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się 
Zarząd MPO sp. z o.o.” (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, sprzętu elektronicznego,) 

21. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty 
lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i 
eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w 
miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się 
okres nie przekraczający 6 m-cy. 
Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian 
powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o 
miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie 
tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu 
ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. 
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Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach 
handlowych lub najmu.  

 
22. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia 
zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach 
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.  
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit 
odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 10% 
wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 

 
23. Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom 
zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które 
Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się 
wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że 
zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela . 

2.  Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty 
poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez 
Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest 
zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 
zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5.  Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
24. Klauzula OC pracodawcy 

Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w 
następstwie wypadku przy pracy. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z 
wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich 
naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu 
na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca 
i udaru mózgu. 

25. Klauzula OC -  szkód w środowisku 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem 
się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty 
związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
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1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do 
powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu 
usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej 
utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie 
zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego, 
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego 
lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona 
protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu 
rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, 
rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, 
mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka. 
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty 
badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

 
26. Klauzula OC najemcy 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) w gruntach, 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach 
ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za 
wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
27. Klauzula OC za mienie powierzone 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu powierzonym, 
które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym 
charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
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3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy, 
4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, 
czyszczeniem lub innymi usługami o podobnym charakterze, 
5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 
10 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący pojazdem nie 
posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.  

 
28. Klauzula OC za mienie przechowywane 

Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym 
lub chronionym przez ubezpieczonego. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez 
ubezpieczonego, 
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy, 
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, 
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w 
związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, 
przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub 
podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku 
określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności 
za szkody powstałe z tego powodu. 

 
29. Klauzula OC czyste straty finansowe 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty 
finansowej. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody mające postać czystej straty finansowej. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 
2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 

wykonywaniu władzy publicznej,  
3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych 

osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli 

powstały  
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 

5) związane ze stosunkiem pracy, 
6) wynikające z niedotrzymania terminów,  
7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
8) wynikające z działalności reklamowej, 
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9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania 
informatycznego, 

10)  wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy 
zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie 
od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem 
z Internetu. 

 
 


