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Nota informacyjna
1. Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń zawarte są
w następujących częściach warunków ubezpieczenia:
Postanowienia ogólne:
§ 1 ust. 6, § 2 ust. 3, § 3 (Okres Ubezpieczenia, Suma Ubezpieczenia), § 4, § 5a, § 5b, § 10,
§ 13
Sekcja A: § 1, § 2, § 6, § 7
Sekcja B: § 1, § 2 ust. 1 i ust. 4–9, § 5 ust. 1 i ust. 2, § 6a, § 6b
Sekcja C: § 1 ust. 1 i ust. 2, § 3, § 4 ust. 1–4, § 6
2. Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:
Postanowienia ogólne:
§ 1 ust. 6, § 2 ust. 3, § 3 (Franszyza Redukcyjna, Limit Odpowiedzialności, Okres Ubezpieczenia, Suma Ubezpieczenia, Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie), § 4 ust. 3, § 5a punkty: A, B.2, B.3, C.2, C.3, § 5b punkty: A.2, B, C.1a, C.2,
D.3, D.4, E.4, E.5, F.3, F.4, § 6 ust. 7 i ust. 9, § 7, § 8 ust, 2, § 9 ust. 4 i ust. 6, § 11 ust. 2
i ust. 5, § 13, § 14 ust. 3, § 15 ust. 1 i ust. 3, § 17
Sekcja A:
§ 2 ust. 10, § 3, § 4, § 5, § 6 ust. 3 i ust. 4, § 7 Dodatkowe koszty po szkodzie poniesione bezpośrednio z związku z ubezpieczonym zdarzeniem (punkty: A.2, B.2, C.2, C.3, D.2),
Przedmiotowe rozszerzenie ochrony (punkty: A.2, B.3, C.2, E.2, E.3, F.2, G.3, G.4, H.2, H.3,
I), Zakresowe rozszerzenia ochrony (punkty: A.2–A.4, B.3–B.6, C.2, C.3, D.2–D.4, E.3, E.4,
F.3–F.6, G.4–G.6, H.2, I.2, I.3, J.2, J.3), § 8
Sekcja B:
§ 3, § 4, § 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 5, § 6a punkty: A.6 i B.4, § 6b punkty: A.2, B.2, B.3, C.4–C.6,
D.3–D.5, E.4, E.5, F.3–F.5, G.3–G.5, H.3–H.5
Sekcja C:
§ 1 ust. 3, § 2 pkt 8, § 4 ust. 2b i ust. 5, § 6 Przedmiotowe rozszerzenie ochrony (punkty: A.2,
B.2), Zakresowe rozszerzenia ochrony (punkty: A.2, A.3, B.3, B.4, C.2, C.3, D.2, D.3)

PROPERTY ALL-IN-ONE PROTECT – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWEGO
zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 1 października 2017 r. oraz
wprowadzone do obrotu z dniem 1 października 2017 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Umowa Ubezpieczenia
1.	
Na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia majątkowego
Property All-in-One Protect, zwanych dalej OWU, Ubezpieczyciel zawiera z Ubezpieczającym Umowę Ubezpieczenia, na podstawie
której Ubezpieczyciel w razie zajścia Ubezpieczonego Zdarzenia
i powstania Szkody w Ubezpieczonym Mieniu zobowiązuje się spełnić określone świadczenie na rzecz Ubezpieczonego, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić Składkę.
2.	Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej złożonej przez Ubezpieczającego lub jego Przedstawiciela, w której jest on zobowiązany, według swej najlepszej wiedzy,
podać informacje dotyczące w szczególności samego Przedmiotu
Ubezpieczenia, jego zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, oczekiwanego zakresu ubezpieczenia oraz odpowiedzieć na pytania zadane przez Ubezpieczyciela w ewentualnej korespondencji.
3.	Za pisemną zgodą Ubezpieczyciela oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta na warunkach odbiegających od postanowień niniejszych OWU. Klauzule
umowne zawierające postanowienia dodatkowe, w tym również
klauzule dodatkowe zawarte w niniejszych OWU, lub pozostałe klauzule odmienne od postanowień OWU wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem ich nieważności.
4.	Umowę Ubezpieczenia zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza wystawieniem Polisy.
5.	Umowę Ubezpieczenia zawiera się na określony czas, opisany w Polisie jako Okres Ubezpieczenia.
6.	Ubezpieczyciel dopuszcza także możliwość potwierdzenia zawarcia
tymczasowej Umowy Ubezpieczenia w innej formie pisemnej niż wymienione w ust. 4 powyżej (np. w postaci noty pokrycia), jednak takie potwierdzenia obowiązują tylko do momentu wystawienia właściwych dokumentów ubezpieczeniowych, tj. Polisy lub dodatku do
Polisy. W momencie wystawienia właściwego dokumentu ubezpieczenia dokument tymczasowy traci moc. Na podstawie takiego tymczasowego dokumentu Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z niniejszymi OWU do czasu wystawienia Polisy lub
dodatku do Polisy, nie dłużej jednak niż przez okres podany w tym
dokumencie. Jeżeli Ubezpieczyciel w terminie powyższym odmówi
zawarcia Umowy Ubezpieczenia, to tymczasowa Umowa Ubezpieczenia wygasa z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego odmowy, a Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki za okres,
przez który Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
7.	
Wszelkie zmiany w Umowie Ubezpieczenia w trakcie jej trwania
mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Ubezpieczyciel potwierdza dokonanie zmiany w Umowie Ubezpieczenia, wystawiając dodatek do Polisy.
8.	W razie wyraźnej sprzeczności Polisy z niniejszymi OWU stosuje się
postanowienia Polisy.

9.	Słowa lub wyrażenia, którym w którejkolwiek z części tej Umowy
Ubezpieczenia zostało nadane określone znaczenie (zapisane pogrubioną czcionką oraz pisane wielką literą), będą miały to samo
znaczenie w każdym miejscu niniejszej Umowy Ubezpieczenia.
10.	Postanowienia ogólne mają zastosowanie do wszystkich sekcji niniejszych OWU.

§ 2. Umowa na cudzy rachunek
1.	Umowa Ubezpieczenia może być zawarta przez Ubezpieczającego
we własnym imieniu, lecz na cudzy rachunek, tj. na rachunek Ubezpieczonego. W takim przypadku postanowienia niniejszych OWU
stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
2.	W przypadku gdy Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na cudzy
rachunek, Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Ubezpieczonemu przed jego przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia
OWU oraz odebrania od Ubezpieczonego pisemnego oświadczenia
o otrzymaniu OWU. Ubezpieczający za zgodą Ubezpieczonego
może także przekazać OWU Ubezpieczonemu na innym, trwałym
nośniku.
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3.	Jeżeli Ubezpieczony finansuje koszt składki, ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się pod warunkiem, że
Ubezpieczający przed przekazaniem Ubezpieczonemu OWU odebrał od niego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na finansowanie kosztu składki i przekazał to oświadczenie Ubezpieczycielowi.
4.	Wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Ubezpieczenia spoczywają także na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu Umowy Ubezpieczenia na jego rachunek.

§ 3. Definicje
Poniższe terminy, użyte gdziekolwiek w Umowie Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU, mają to samo znaczenie w każdej
z sekcji niniejszych OWU.
Akty Terrorystyczne oznaczają działania, które:
a)	są popełniane z powodów politycznych, religijnych, ideologicznych
lub podobnych i które zawierają w sobie akty przemocy lub bezprawne użycie siły lub bezprawny czyn niebezpieczny dla życia ludzkiego lub mienia, oraz
b)	są dokonane przez jakąkolwiek osobę lub grupę (grupy) osób, działających samodzielnie lub w imieniu, lub w związku z jakąkolwiek
organizacją, z wyłączeniem wszakże faktycznych (de facto) lub
prawnych (de iure) suwerennych władz państwowych, oraz
c)	zmierzają do:
– zastraszenia lub przymuszenia ludności cywilnej, lub
– przerwania lub zakłócenia jakiegokolwiek obszaru działalności organów władz publicznych lub państwa, lub
– obalenia, wywarcia wpływu lub wpłynięcia na postawę lub kierunek działań organów władz publicznych przez zastraszenie lub
zmuszenie, lub wpłynięcia na sposób działania administracji państwowej przez zniszczenia, morderstwa, porwania lub branie zakładników.
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Budynki i Budowle oznaczają:
a)	Budynki – obiekty budowlane spełniające wymogi definicji zawartych
w Prawie budowlanym, trwale związane z gruntem, wydzielone
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mające fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową, wraz z założonymi
zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami
ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak też instalacjami
i urządzeniami technicznymi, zapewniającymi możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, takimi jak przyłącza
i urządzenia instalacyjne, w tym do oczyszczania lub gromadzenia
ścieków, elementy urządzeń wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych oraz urządzenia zabezpieczające i instalacje
sygnalizacji alarmowej, o ile znajdują się w Ubezpieczonej Lokalizacji,
b)	Budowle – obiekty budowlane trwale związane z gruntem, a niebędące Budynkami, stanowiące całość techniczną i użytkową, wraz
z instalacjami i urządzeniami, w tym przyległe do Budynków i Budowli drogi, chodniki, mury, ogrodzenia, bramy wjazdowe i inne elementy infrastruktury Budynków i Budowli znajdujące się w granicach
Ubezpieczonej Lokalizacji;
Budynki i Budowle obejmują także elementy, za które Ubezpieczony jest
odpowiedzialny, takie jak:
c)	ulepszenia dokonane w Budynkach lub Budowlach, niebędących
własnością Ubezpieczonego, a zajmowanych przez niego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu podniesienia standardu tych Budynków lub Budowli,
d)	oświetlenie stanowiące część systemu ochrony, kamery monitoringu
i inne urządzenia związane z bezpieczeństwem Budynków i Budowli,
urządzenia przeciwpożarowe, znaki ostrzegawcze, anteny i urządzenia podobne, pod warunkiem że są one zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez
pozostawienia śladów użycia siły i/lub narzędzi.
Dane Elektroniczne oznaczają informacje skonwertowane do formy
cyfrowej, zgromadzone na nośnikach nadających się do odczytu maszynowego, które można wykorzystywać na potrzeby komunikacji, interpretacji kodów i przetwarzania informacji w urządzeniach elektronicznych, w tym:
a)	dane ze zbiorów danych i baz danych,
b)	licencjonowane standardowe programy produkcji seryjnej,
c)	dane z programów aplikacyjnych produkowanych jednostkowo,
d)	system operacyjny i licencyjne programy wchodzące w jego skład,
e)	oprogramowanie, aplikacje i inne kodowane polecenia.
Deklaracja Ubezpieczeniowa oznacza pisemny wniosek, formularz,
zapytanie czy inny dokument złożony przez Ubezpieczającego lub jego
Przedstawiciela, na podstawie którego zawierana jest Umowa Ubezpieczenia.
Działalność oznacza działalność gospodarczą Ubezpieczonego, opisaną w Polisie.
Franszyza Redukcyjna oznacza wartość określoną kwotowo, procentowo lub w dniach roboczych, o którą pomniejszane jest każde odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszej
Umowy Ubezpieczenia.
Limit Odpowiedzialności oznacza kwotę, do której ograniczona jest
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, wynikająca z Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z informacją podaną w Polisie. Limit Odpowiedzialności
ulega zmniejszeniu o kwoty wypłacone na podstawie Umowy Ubezpieczenia tytułem odszkodowań. Limit Odpowiedzialności zawarty jest
w Sumie Ubezpieczenia, stanowiąc jej część.
Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie oznaczają ewidencjonowane
rzeczowe, ruchome składniki majątku (w tym sprzęt elektroniczny), wykorzystywane przez Ubezpieczonego do prowadzonej przez niego Działalności, z wyjątkiem elementów Budynków i Budowli oraz Środków
Obrotowych.
Nośniki Danych oznaczają nośniki przechowujące informacje odczytywane maszynowo, na których zgromadzone są ubezpieczone Dane
Elektroniczne, z zastrzeżeniem że użytkownik ma możliwość ich wymiany, np. wyjmowane dyski magnetyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki.

4

Okres Ubezpieczenia oznacza okres trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej Umowy Ubezpieczenia. Okres Ubezpieczenia rozpoczyna swój bieg od dnia wskazanego w Polisie, lecz nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu Składki (lub jej pierwszej raty,
jeżeli Składka jest płatna w ratach) w ustalonym terminie i wysokości,
chyba że na piśmie Strony umówiły się inaczej. Okres Ubezpieczenia
kończy się wraz z końcem okresu, na jaki Umowa Ubezpieczenia została zawarta lub z datą wcześniejszego rozwiązania Umowy Ubezpieczenia lub jej wygaśnięcia. Okres Ubezpieczenia określa Polisa.
Polisa oznacza dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia.
Przedmiot Ubezpieczenia oznacza Ubezpieczone Mienie lub utracony
Zysk Brutto, opisane w Polisie.
Skażenie i Zanieczyszczenie oznacza istnienie lub uwolnienie, rozprzestrzenienie się lub ulatnianie się dymu, oparów, sadzy, spalin, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów, płynów lub gazów, odpadów lub
środków drażniących, powodujących skażenie lub zanieczyszczenie, do
gruntu lub na jego powierzchnię, do atmosfery lub cieków wodnych.
Strajki, Zamieszki i Rozruchy społeczne oznaczają:
a)	Strajk – wstrzymanie pracy przez co najmniej trzech pracowników
w celu wymuszenia spełnienia żądania na pracodawcy lub w celu
wyrażenia protestu wobec przepisu lub warunku,
b)	Zamieszki – gwałtowne zakłócenie porządku publicznego, dokonane przez co najmniej trzy osoby działające wspólnie, które zagraża
pokojowi publicznemu,
c)	Rozruchy – poważne zakłócenie porządku publicznego przez co najmniej trzy osoby działające wspólnie w celu osiągnięcia wspólnego
celu.
Suma Ubezpieczenia oznacza wskazaną w Polisie kwotę, określoną
dla danego rodzaju Ubezpieczonego Zdarzenia, Przedmiotu Ubezpieczenia lub sekcji, stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia dla danego rodzaju
Szkód powstałych w Okresie Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż suma
pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela nie może być wyższa od
poniesionej Szkody, wyliczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy Ubezpieczenia. Suma Ubezpieczenia ustalana jest na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego złożonego w Deklaracji Ubezpieczeniowej.
Szkoda oznacza stratę, który poniósł Ubezpieczony wskutek bezpośredniej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia (lub
jakiejkolwiek jego części) w następstwie Ubezpieczonego Zdarzenia.
W przypadku ubezpieczenia Zysku Brutto – szkoda oznacza utracony
Zysk Brutto w następstwie Szkody w Ubezpieczonym Mieniu. Jeżeli
w ramach Ubezpieczonego Mienia cały lub kompletny produkt składa
się z jednego lub więcej elementów lub części, wówczas Ubezpieczyciel
pokryje zmniejszenie wartości elementów lub części takiego produktu
na skutek Szkody w innych elementach lub częściach takiego produktu
tworzących z nim całość.
Środki obrotowe oznaczają rzeczowe składniki majątku obrotowego
Ubezpieczającego, przez które należy rozumieć wyroby gotowe lub
w toku produkcji, materiały i surowce w trakcie przerobu, półprodukty
i półfabrykaty, zapasy i opakowania oraz wszelkie towary handlowe nabyte w celu dalszej sprzedaży.
Ubezpieczający oznacza przedsiębiorcę w świetle przepisów o działalności gospodarczej, który zawarł Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Na równi z działaniem Ubezpieczającego traktuje się działanie
jego reprezentantów, za których uważa się wyłącznie:
a)	w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora i jego zastępców,
b)	w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
– członków zarządu oraz prokurentów,
c)	w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy oraz prokurentów,
d)	w spółkach jawnych – wspólników oraz prokurentów,
e)	w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu oraz
prokurentów,
f)	w spółkach cywilnych – wspólników,
g)	
w spółdzielniach, wspólnotach, fundacjach i stowarzyszeniach –
członków zarządu.
Ubezpieczenie na Pierwsze Ryzyko oznacza system ubezpieczenia,
w którym Suma Ubezpieczenia szacowana jest na podstawie maksy-

Ubezpieczenie na Sumy Stałe oznacza system ubezpieczenia, w którym Suma Ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości
mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczona Lokalizacja oznacza miejsce prowadzenia przez Ubezpieczonego Działalności, stanowiące jego własność lub wykorzystywane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego. Ubezpieczona
Lokalizacja wskazana jest w Polisie. Jeżeli nie umówiono się inaczej,
ochroną ubezpieczeniową objęte są Szkody zaistniałe w Ubezpieczonej
Lokalizacji położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczone Mienie oznacza wszelkie mienie nieruchome i ruchome
opisane w Polisie i niepodlegające wyłączeniu na podstawie postanowień Umowy Ubezpieczenia.
Ubezpieczone Zdarzenie oznacza zdarzenie przyszłe i niepewne
o charakterze nagłym niezależnym od woli Ubezpieczonego i niedające
się przewidzieć, wyrządzające Szkodę w Ubezpieczonym Mieniu, mające miejsce w obrębie Ubezpieczonej Lokalizacji w Okresie Ubezpieczenia, za skutki którego odpowiedzialność nie została wyłączona na podstawie postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia. W przypadku
wystąpienia zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury (takich jak:
powódź, deszcz, wiatr, burza, grad, trzęsienie ziemi) wszystkie Szkody
powstałe w ciągu 72 godzin od wystąpienia danego zdarzenia i wskutek
jego wystąpienia będzie się traktowało jako powstałe wskutek jednego
Ubezpieczonego Zdarzenia.
Ubezpieczony oznacza Ubezpieczającego, a w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek – osobę, na której rachunek Umowa Ubezpieczenia została zawarta.
Ubezpieczyciel oznacza Colonnade Insurance S.A. zarejestrowaną
w Luksemburgu pod numerem: B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean
Piret, L-2350 Luxembourg, działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem
0000678377, NIP 1070038451, z siedzibą: ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa.
Wartość Księgowa Brutto oznacza wartość mienia, która zgodnie
z przepisami o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia
z uwzględnieniem obowiązkowych przeszacowań.
Wartość Odtworzeniowa oznacza wartość odpowiadającą kosztom
odbudowy lub odtworzenia mienia do stanu nowego, ale nieulepszonego, gdzie:
a)	w przypadku Budynków i Budowli będzie to koszt odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe,
b)	w przypadku pozostałych środków trwałych będzie to cena nabycia
lub koszt wytworzenia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych bądź zbliżonych parametrach,
z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu,
c)	w przypadku rzeczowych składników majątku obrotowego będzie to
koszt nabycia lub koszt odtworzenia rzeczy tego samego rodzaju
w ilości odpowiadającej maksymalnym stanom magazynowym
w Okresie Ubezpieczenia.
Wartość Rzeczywista oznacza Wartość Odtworzeniową pomniejszoną
o faktyczne zużycie techniczne.
Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone
Mienie oznacza, że jeżeli deklarowana przez Ubezpieczającego Suma
Ubezpieczenia jest niższa od całkowitej wartości mienia w dniu powstania Szkody (niedoubezpieczenie), to wysokość odszkodowania ustalonego na zasadach opisanych w niniejszych OWU zmniejsza się w takiej
proporcji, w jakiej w dniu powstania Szkody podana Suma Ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości tego mienia (Zasada Proporcji). Zasada proporcji ma zastosowanie zarówno w przypadku zaniżenia przez
Ubezpieczającego wartości pojedynczego Przedmiotu Ubezpieczenia,
jak i łącznej wartości mienia objętego ochroną ubezpieczeniową w danej
Ubezpieczonej Lokalizacji. Zasada Proporcji nie ma zastosowania dla
mienia i kosztów Ubezpieczonych na Pierwsze Ryzyko. Zasada Proporcji nie ma też zastosowania, gdy różnica pomiędzy deklarowaną Sumą
Ubezpieczenia a faktyczną wartością mienia w dniu powstania Szkody
nie przekracza 20%.

§ 4. Ochrona ubezpieczeniowa | Granica odpowiedzialności
1.	
W związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego Działalności
oraz pod warunkiem zapłaty przez Ubezpieczającego Składki na
rzecz Ubezpieczyciela w wysokości określonej w Polisie, Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczonemu ochronę ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszej Umowie Ubezpieczenia na wypadek Zdarzeń Ubezpieczeniowych, które wystąpiły podczas Okresu
Ubezpieczenia w Ubezpieczonej Lokalizacji.
2.	Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie stanowiące własność
Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, wskazane w Polisie, znajdujące się w Ubezpieczonej Lokalizacji.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ciągu trwania Okresu Ubezpieczenia w żadnym razie nie może przekroczyć Sumy Ubezpieczenia lub Limitu Odpowiedzialności określonych dla danego rodzaju
Ubezpieczonego Zdarzenia lub Przedmiotu Ubezpieczenia, łącznej
Sumy Ubezpieczenia ani jakiegokolwiek innego Limitu Odpowiedzialności wskazanego w Polisie, obowiązującego w momencie powstania Szkody. Suma pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela
z tytułu Umowy Ubezpieczenia nie może być wyższa od faktycznie
poniesionej Szkody, wyliczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy Ubezpieczenia.

§ 5a. D
 odatkowe koszty automatycznie objęte ochroną
ubezpieczeniową
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami
postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji, z zastrzeżeniem Limitu
Odpowiedzialności przyjętego dla Ubezpieczonego Zdarzenia, które wystąpiło – ubezpieczenie obejmuje następujące uzasadnione i udokumentowane dodatkowe koszty, poniesione przez Ubezpieczonego bezpośrednio w związku z Ubezpieczonym Zdarzeniem, które spowodowało
Szkodę w Ubezpieczonym Mieniu lub powoduje bezpośrednie zagrożenie powstania Szkody w Ubezpieczonym Mieniu:
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malnej przewidywanej Szkody, jaka może powstać wskutek wystąpienia
Ubezpieczonego Zdarzenia w tym mieniu, niezależenie od całkowitej
wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną
Ubezpieczeniową.

A. Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed Szkodą
Koszty powstałe w wyniku zastosowania przez Ubezpieczonego wszelkich dostępnych środków w celu ratowania Ubezpieczonego Mienia
oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki
te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, z zastrzeżeniem iż
takie koszty nie wynikają wyłącznie z braku prawidłowej konserwacji
Ubezpieczonego Mienia.
B. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po Szkodzie
1.	Koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po Szkodzie, w tym:
a)	koszt wywozu części Ubezpieczonego Mienia niezdatnych do
użytku, koszt ich składowania lub utylizacji,
b)	koszt rozmontowania lub rozbiórki uszkodzonego lub zniszczonego Ubezpieczonego Mienia,
c)	koszt rozbiórki nieuszkodzonych części Ubezpieczonego Mienia, o ile z obowiązujących przepisów regulujących budowę naprawę lub użytkowanie tego mienia wynika obowiązek jego rozbiórki,
d)	koszt stawiania podpór lub stempli,
e)	koszt usunięcia ziemi, wody lub innych materiałów naniesionych
na teren Ubezpieczonej Lokalizacji w następstwie zrealizowania
się Ubezpieczonego Zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodny dostęp do Ubezpieczonego Mienia po Szkodzie.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje kosztów:
a)	poniesionych w związku z usuwaniem pozostałości po Szkodzie
z miejsca innego niż Ubezpieczona Lokalizacja, w której wystąpiła Szkoda,
b)	związanych z Zanieczyszczeniem lub Skażeniem mienia, jeżeli to
mienie nie jest objęte Umową Ubezpieczenia.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
wysokości 10% łącznej Sumy Ubezpieczenia wskazanej w Polisie,
z zastrzeżeniem że kwota ta wliczana będzie do tej Sumy Ubezpieczenia, nie powiększając jej wartości.
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C. Klauzula kosztów władz publicznych
1.	Koszty przywrócenia Ubezpieczonego Mienia do stanu sprzed Szkody wymagane jakimikolwiek przepisami wydanymi przez uprawnione
do tego władze publiczne, przepisami Unii Europejskiej lub jakimkolwiek przepisami prawa miejscowego.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje:
a)	kosztów poniesionych;
– w związku ze szkodą powstałą przed rozpoczęciem Okresu
Ubezpieczenia,

b)	koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach
wolnych od pracy,
c)	koszty frachtu ekspresowego (drogą, lądem lub powietrzem),
d)	koszty podróży pracowników Ubezpieczającego.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

– w związku ze szkodą, która nie została spowodowana Ubezpieczonym Zdarzeniem,

D. Klauzula kosztów odtworzenia Danych Elektronicznych i Nośników
Danych

– w związku z Ubezpieczonym Mieniem lub częścią tego mienia, które nie zostało dotknięte Szkodą,

1.	
Koszty odtworzenia Danych Elektronicznych z kopii zapasowych
oraz koszty Nośników Danych, które zostały utracone, zniszczone
lub uszkodzone w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia, poniesione
w związku z:

– po upływie 12 miesięcy od dnia wystąpienia Szkody, chyba że
Ubezpieczyciel wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie innych
zasad;
b)	
żadnych podatków ani innych opłat lub ciężarów publicznoprawnych wynikających ze wzrostu wartości Ubezpieczonego
Mienia na skutek realizacji przez Ubezpieczyciela obowiązków
wynikających z Umowy Ubezpieczenia (w szczególności jego
odtworzenia lub naprawy) lub na skutek zastosowania się przez
Ubezpieczonego do przepisów wydanych przez uprawnione do
tego władze publiczne, przepisów Unii Europejskiej lub jakichkolwiek przepisów prawa miejscowego.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
wysokości 10% łącznej Sumy Ubezpieczenia wskazanej w Polisie,
z zastrzeżeniem że kwota ta wliczana będzie do tej Sumy Ubezpieczenia, nie powiększając jej wartości.

§ 5b. Dodatkowe koszty objęte ochroną ubezpieczeniową
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji, z zastrzeżeniem Limitu
Odpowiedzialności przyjętego dla Ubezpieczonego Zdarzenia, które
wystąpiło – ubezpieczenie obejmuje uzasadnione i udokumentowane
dodatkowe koszty, poniesione przez Ubezpieczonego bezpośrednio
w związku z Ubezpieczonym Zdarzeniem, które spowodowało Szkodę
w Ubezpieczony Mieniu, o ile dla tych kosztów ustanowione są Limity
Odpowiedzialności, wyraźnie wskazane w Polisie.
A. Klauzula kosztów utrzymania poziomu bezpieczeństwa po Szkodzie
1.	
Koszty utrzymania dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa
w Ubezpieczonej Lokalizacji mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnej Szkody w Ubezpieczonej Lokalizacji, związane z użyciem dodatkowych lub alternatywnych zabezpieczeń w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
w następstwie Szkody, pod warunkiem iż te koszty zostały wcześniej uzgodnione z Ubezpieczycielem.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
B. Klauzula kosztów Rzeczoznawców i Ekspertów
1.	Koszty Rzeczoznawców i Ekspertów, przez które należy rozumieć
wynagrodzenia księgowych, architektów, audytorów, inżynierów lub
innych specjalistów, w tym własnych pracowników Ubezpieczonego, tytułem przygotowania i poświadczenia szczegółowych informacji i danych wymaganych przez Ubezpieczyciela w celu wyliczenia
odszkodowania za Ubezpieczone Mienie, które zostało zniszczone
lub uszkodzone w następstwie Szkody objętej Umową Ubezpieczenia, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, z wyłączeniem kosztów związanych z przygotowaniem lub dochodzeniem
roszczeń z niniejszej Umowy Ubezpieczenia.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
C. Klauzula zwiększonych kosztów odtworzenia mienia
1.	
Dodatkowe koszty, mające na celu przyspieszenie odtworzenia
Ubezpieczonego Mienia po Szkodzie:
a)	koszty związane z wykonaniem tymczasowych napraw w Ubezpieczonym Mieniu oraz przyspieszeniem trwałej naprawy lub
wymiany Ubezpieczonego Mienia, które uległo uszkodzeniu,
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zniszczeniu lub utracie w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia,
z wyłączeniem kosztów związanych z bieżącą konserwacją
i przeglądami,

a)	automatycznym ponownym wprowadzeniem danych i programów z zapasowych Nośników Danych,
b)	
automatycznym lub manualnym ponownym wprowadzeniem
danych i programów z oryginalnych programów lub nadal dostępnych dla Ubezpieczonego dokumentów (wliczając ich kompilację i edycję),
c)	odtworzeniem i ponownym wprowadzeniem danych systemowych i ze standardowych programów,
d)	odtworzeniem utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych Nośników Danych.
2.	Zarchiwizowane zbiory danych, kopie zapasowe oraz wymienne Nośniki Danych, na których są zapisane, objęte są ochroną ubezpieczeniową również podczas transportu pomiędzy Ubezpieczoną Lokalizacją a miejscem przechowywania archiwów/kopii zapasowych
oraz w samym miejscu przechowywania.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli podlega
następującemu zastrzeżeniu: Ubezpieczony zobowiązany jest do
przeprowadzania standardowych, ogólnie przyjętych procedur w odniesieniu do tworzenia kopii zapasowych ubezpieczanych danych,
nie rzadziej niż co 30 dni. W razie naruszenia tego obowiązku wysokość odszkodowania zostanie proporcjonalnie zredukowana w takim
stopniu, w jakim brak lub mniejsza częstość tworzenia kopii zapasowych miały wpływ na zwiększenie wartości Szkody.
4.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
E. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów
1.	Koszty odtworzenia dokumentów dotyczących Ubezpieczonego Mienia i niezbędnych Ubezpieczonemu do prowadzenia Działalności,
które zostały utracone, zniszczone lub uszkodzone w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia.
2.	Na potrzeby niniejszej klauzuli ustala się, iż odtworzeniu mogą podlegać następujące rodzaje dokumentów:
a)	dokumenty urzędowe, jak: zezwolenia na działalność, licencje,
certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych i tym podobne,
b)	księgi rachunkowe,
c)	faktury i rachunki,
d)	umowy cywilnoprawne,
e)	dokumentacja techniczna Budynków i linii technologicznych,
f)	wyciągi bankowe,
g)	dokumenty kadrowe,
h)	dokumenty wymagane przez urząd skarbowy.
3.	Koszt odtworzenia dokumentów zostanie wyliczony na podstawie
kosztów niezbędnych do wykonania duplikatu lub wykonania nowych dokumentów, z włączeniem kosztów nabycia materiałów i kosztów robocizny.
4.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, których
odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności
gospodarczej, takich jak: notatki, protokoły, projekty umów, oferty,
pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe.

F. Klauzula zwiększonych kosztów działalności
1.	Zwiększone koszty działalności wykraczające poza zwykłe dotychczasowe wydatki w ramach działalności operacyjnej Ubezpieczającego, poniesione w celu uniknięcia przerwy bądź zakłócenia prowadzonej działalności gospodarczej przerwanej wskutek Szkody
w Ubezpieczonym Mieniu.
2.	Na potrzeby niniejszej klauzuli ustala się, iż za zwiększone koszty
działalności uważa się:
a)

k oszty ponoszone jednorazowo przez Ubezpieczonego (np. kosz
ty przeniesienia lub przewiezienia Ubezpieczonego Mienia do
lokali zastępczych, koszty zmiany miejsca prowadzenia działalności, koszty poinformowania stałych klientów o zmianach
w prowadzonej działalności),

b)	koszty, które wzrastają proporcjonalnie do długości przestoju
(np. koszty użytkowania zastępczych maszyn, urządzeń, lokali,
koszt skorzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia
dodatkowego personelu lub koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy.
3.	Ubezpieczenie obejmuje zwiększone koszty działalności w okresie
rozpoczynającym się w dniu powstania Szkody i trwającym tak długo jak niezbędne jest stosowanie rozwiązań tymczasowych w celu
kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż przez maksymalny okres wskazany w Polisie. W przypadku
braku innych postanowień ustala się, że okres ten równa się 60 dni
roboczych.
4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

§ 6. Składka ubezpieczeniowa
1.	Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty Składki w wysokości
określonej w Polisie.
2.	Wysokość Składki ustalana jest przez Ubezpieczyciela po dokonaniu
indywidualnej oceny ryzyka na dzień zawarcia lub przedłużenia
Umowy Ubezpieczenia.
3.	Składka powinna być zapłacona jednorazowo, jednocześnie z zawarciem Umowy Ubezpieczenia.
4.	Składka, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela,
może być rozłożona na raty.
5.	Termin płatności kolejnych rat Składki, sposób zapłaty oraz wysokość Składki określa się w Polisie lub w rachunku wystawionym
przez Ubezpieczyciela.
6.	Za datę zapłaty Składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego, o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków
płatniczych.
7.	W razie opłacania Składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej
raty Składki powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
jeżeli Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał Ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
8.	W sytuacji określonej w ust. 7 Ubezpieczyciel może żądać zapłaty
Składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
9.	Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem Składki lub jej pierwszej raty, a Składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty Składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
W przypadku braku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia wygasa
ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona Składka.

§ 7. Wyłączenia ogólne
Poniższe wyłączenia odnoszą się do wszystkich sekcji niniejszych OWU:
1)	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie ani utratę mienia, koszty ani inne wydatki spowodowane którąkolwiek z poniższych okoliczności lub wynikające z takich okoliczności:
a)	broń jądrowa lub jakakolwiek jej część,

b)	promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniotwórcze pochodzące z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek
odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
c)	wojnę, najazd, inne wrogie działania lub działania o charakterze
wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy też nie),
d)	wojna domowa, rebelia, rewolucja, powstanie, niepokoje społeczne bądź też przejęcie władzy przez siły wojskowe lub cywilne,
e)	działanie umyślnie i rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie
nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
f)	nieuczciwość personelu, pracowników lub innych osób, którym
Ubezpieczony powierzył opiekę nad Ubezpieczonym Mieniem
(bez względu na okoliczności, w jakich mienie lub tytuł jego własności zostały przekazane przez Ubezpieczającego), tajemnicze
i niewyjaśnione zniknięcie (tj. bez znamion włamania) lub straty
i ubytki inwentaryzacyjne; dobrowolne zbycie przez Ubezpieczonego prawa własności jakiegokolwiek mienia lub oddanie go
w posiadanie innej osobie, jeżeli Ubezpieczony został do tego
nakłoniony w wyniku oszustwa, intrygi lub podstępu,
g)	kradzież inna niż usiłowana lub dokonana z pomieszczeń po
uprzednim sforsowaniu lub usunięciu zabezpieczeń fizycznych
siłą lub pod groźbą użycia przemocy fizycznej bądź przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
h)	Strajki, Zamieszki i Rozruchy społeczne,
i)	Akty Terrorystyczne,
j)	konfiskata, zawłaszczenie, nacjonalizacja, rekwizycja lub zniszczenie mienia na mocy nakazu osób sprawujących władzę
w sposób prawomocny lub faktyczny lub państwowych bądź
samorządowych władz publicznych, zajęcie lub zniszczenie
mienia na mocy przepisów dotyczących kwarantanny lub przepisów celnych – z wyłączeniem tych ryzyk, które zostały włączone
w § 5a pkt C (Klauzula kosztów władz publicznych),

PROPERTY ALL-IN-ONE PROTECT – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

5.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

k)	Skażenie i Zanieczyszczenie; niniejsze wyłączenie nie odnosi się
do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia
wskutek zajścia w Ubezpieczonej Lokalizacji Ubezpieczonego
Zdarzenia, którego skutkiem jest Skażenie i Zanieczyszczenie,
l)	działanie owadów, gryzoni lub innych szkodników,
m)	zarysowanie, oddziaływanie wilgotnego lub przesuszonego powietrza, suchość powietrza, zmiany temperatury lub wilgotności,
smog, kurczenie się, murszenie lub gnicie, utrata wagi, skurczenie, wyparowanie, zmiana koloru, faktury lub wykończenia,
zmiana zapachu; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia wskutek
zajścia w Ubezpieczonej Lokalizacji Ubezpieczonego Zdarzenia,
którego skutkiem jest zarysowanie, oddziaływanie wilgotnego
lub przesuszonego powietrza, suchość powietrza, zmiany temperatury lub wilgotności, smog, kurczenie się, murszenie lub
gnicie, utrata wagi, skurczenie, wyparowanie, zmiana koloru,
faktury lub wykończenia, zmiana zapachu,
n)	narażenie na działanie lub produkcja, wydobycie, wykorzystanie,
sprzedaż, instalacja lub badanie wyrobów lub włókien azbestowych lub pyłu azbestowego bądź zawierających je materiałów,
jak też ich utylizacja, usuwanie lub istnienie,
o)	niezdolność urządzeń elektronicznych do prawidłowego rozpoznania daty; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do następstw
takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie zostało wyłączone
(np. pożar) w mieniu otaczającym, objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia,
p)	
działanie pleśni, grzyba, zarodników, bakterii lub wirusów; niniejsze
wyłączenie nie odnosi się do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
Ubezpieczonego Mienia wskutek zajścia w Ubezpieczonej Lokalizacji Ubezpieczonego Zdarzenia, którego skutkiem jest działanie pleśni, grzyba, zarodników, bakterii lub wirusów,
q)	działanie wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, cyberataku i innych działań osób trzecich, a także
niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie zostało wyłączone (np. pożar)
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w mieniu otaczającym, objętym ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia,

3)	zmianę zakresu wykonywania Działalności przez Ubezpieczonego wskazanej w Polisie;

r)	
wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej
lub pamiątkowej Ubezpieczonego Mienia;

4)	zmianę sposobu wykorzystania Budynków, Budowli, Maszyn,
Urządzeń i Wyposażenia oraz innych składników Ubezpieczonego Mienia;

2)	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na
skutek przerwy w produkcji, utraty rynków lub innych strat pośrednich, chyba że zostały odrębnie ubezpieczone na warunkach sekcji
C do niniejszych OWU.

§ 8. O
 bowiązki Ubezpieczonego – zapewnienie
bezpieczeństwa
1.	W celu zapobiegania uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie mienia
Ubezpieczony zobowiązany jest:
1)	zachowywać należytą staranność w utrzymaniu Ubezpieczonej
Lokalizacji i wszystkich aktywów wykorzystywanych w ramach
Działalności w dobrym stanie technicznym;
2)	
przestrzegać wszelkich ustawowych obowiązków i regulacji,
przepisów eksploatacyjnych, instrukcji i zaleceń producenta lub
dostawcy, związanych z ochroną Ubezpieczonego Mienia,
a w szczególności dotyczących montażu i instalacji oraz eksploatacji, prawidłowego utrzymania i konserwacji;
3)	utrzymywać przez cały Okres Ubezpieczenia wszelkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i środki z zakresu ochrony bezpieczeństwa, znajdujące się pod kontrolą Ubezpieczonego oraz istniejące w dniu wejścia w życie Umowy Ubezpieczenia, w stanie
w pełni sprawnym i efektywnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta lub konserwatora oraz ich
nie zmieniać ani nie usuwać bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela; Ubezpieczony przedsięweźmie wszelkie działania, aby istniejące zabezpieczenia, które były na początku Okresu Ubezpieczenia, zostały niepogorszone przez cały Okres Ubezpieczenia,
a zarazem nie uległy żadnym zmianom lub likwidacji bez wcześniejszej pisemnej zgody Ubezpieczyciela; zabezpieczenia te
muszą być sprawne również poza godzinami działalności firmy;
4)	podejmować wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu
starannego doboru pracowników oraz sprawowania nad nimi
kontroli;
5)	stosować się do wszystkich zaleceń, rekomendacji i nakazów dokonanych przez jakiekolwiek władze oraz uzgodnionych z Ubezpieczycielem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
2.	Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 może
spowodować odmowę wypłaty odszkodowania lub jego obniżenie,
o ile miało to wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia Szkody.
3.	
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo w dowolnym, stosownym
terminie dokonać, poprzez swych przedstawicieli, inspekcji Ubezpieczonego Mienia w celu oceny ryzyka powstania Szkody, a Ubezpieczający i Ubezpieczony dostarczą przedstawicielom Ubezpieczyciela wszelkich niezbędnych do tego informacji, dokumentów,
jak również zapewnią prawo wstępu do pomieszczeń (i na tereny),
w których znajduje się Ubezpieczone Mienie i wyposażenie.

§ 9. Obowiązki Ubezpieczającego – informowanie
1.	Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel
zapytywał w Deklaracji Ubezpieczeniowej albo przed zawarciem
Umowy Ubezpieczenia w innych pismach.
2.	
Jeżeli w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia nastąpiły zmiany
okoliczności opisanych w ust. 1 powyżej lub zaszły nowe okoliczności pociągające za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa Szkody,
Ubezpieczający i jego przedstawiciel zobowiązani są zgłaszać je do
Ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
3.	Za czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wypadku uważa się
między innymi:
1)	zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w Ubezpieczonej Lokalizacji;
2)	ogłoszenie upadłości Ubezpieczonego, otwarcie postępowania
układowego lub likwidacji przedsiębiorstwa bądź zakładu;
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5)	przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rozpoczęcie innego
rodzaju robót budowlano-montażowych w Ubezpieczonej Lokalizacji, z wyłączeniem prac budowlano-montażowych włączonych do Umowy Ubezpieczenia na warunkach Klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych.
4.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności,
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane
do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany Umową Ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5.	Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł Umowę Ubezpieczenia, mimo braku
odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania w Deklaracji Ubezpieczeniowej lub innych pismach, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
6.	Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego, nie ma wpływu na ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, chyba że Ubezpieczający lub Ubezpieczony
był świadom tego faktu i nie podjął żadnych czynności mających na
celu usunięcie lub zminimalizowanie ryzyka (klauzula notyfikowania).

§ 10. W
 ymogi dotyczące Przedmiotu Ubezpieczenia oraz
zabezpieczenia mienia
Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach określonych w niniejszej Umowie Ubezpieczenia podlega następującym zastrzeżeniom:
1)	Ubezpieczone Mienie winno znajdować się w budynkach o konstrukcji odpowiadającej standardom bezpieczeństwa i zatwierdzonych przez inspekcję Państwowej Straży Pożarnej;
2)	Budynki i Budowle, wolno stojące urządzenia techniczne i technologiczne oraz zbiorniki poza budynkami winny być posadowione i wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami
branżowymi, a ich eksploatacja powinna odbywać się w oparciu
o pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru
budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia, o ile jest to
wymagane przepisami prawa;
3)	obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np. elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane powinny być okresowym przeglądom
stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych lub
według wskazań producenta;
4)	poziom i zakres zastosowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dobór technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych winien być dostosowany do sposobu
użytkowania obiektu określonych wymogami prawa.

§ 11. P
 rocedura likwidacji szkód – obowiązki
Ubezpieczającego
1.	W przypadku wystąpienia Ubezpieczonego Zdarzenia, które może
stać się podstawą dochodzenia roszczenia objętego Umową Ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest zrealizować następujące obowiązki:
1)	
Ubezpieczający użyje wszelkich dostępnych środków w celu
ograniczenia Szkody w Ubezpieczonym Mieniu oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed Szkodą;
2)	
Ubezpieczający bezzwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o Ubezpieczonym Zdarzeniu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
daty wystąpienia Ubezpieczonego Zdarzenia, chyba że wskutek
okoliczności od siebie niezależnych nie mógł tego uczynić –
w takiej sytuacji powinien to uczynić w terminie 14 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie;
3)	Ubezpieczającemu nie wolno dokonywać ani dopuścić do dokonania żadnych zmian w Ubezpieczonym Mieniu przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez Ubezpieczyciela, chyba że taka zmiana jest niezbędna w celu
zabezpieczenia Ubezpieczonego Mienia po Szkodzie, zmniej-

4)	w przypadku szkody powstałej w wyniku podpalenia, rabunku,
wandalizmu lub jakiejkolwiek kradzieży, Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję, w przypadku zaś pożaru lub innej szkody
większych rozmiarów – straż pożarną lub inny właściwy organ
(w szczególności pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne
itp.);
5)	
Ubezpieczający zachowa uszkodzone części i udostępni je
przedstawicielowi lub rzeczoznawcy Ubezpieczyciela;
6)	Ubezpieczający bezzwłocznie prześle Ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie roszczenia, nie później jednak niż w terminie 30
dni od daty wystąpienia Ubezpieczonego Zdarzenia; formularz
zgłoszenia roszczenia dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Ubezpieczyciela;
7)	Ubezpieczający, w trakcie całego procesu likwidacji szkód, umożliwi Ubezpieczycielowi wszelkie działania mające na celu ustalenie przyczyn, wysokości Szkody oraz wyliczenie odszkodowania, w tym udostępni Ubezpieczycielowi dokumentację księgową
i inne dowody związane ze Szkodą, i najpóźniej w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia Szkody przedłoży rachunek poniesionych
strat; koszty sporządzenia dokumentacji nie są objęte odszkodowaniem wypłacanym przez Ubezpieczyciela;
8)	Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi każde pismo, informację o każdym roszczeniu lub postępowaniu sądowym
i przedsądowym dotyczącym szkody oraz wszelkie inne dokumenty przekazane Ubezpieczonemu lub innej osobie działającej
w imieniu Ubezpieczonego;
9)	Ubezpieczający nie może przyjmować żadnych zobowiązań ani
obiecywać jakichkolwiek wypłat dotyczących szkody bez pisemnej zgody Ubezpieczyciela;
10)	Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych
wobec osób odpowiedzialnych za Szkodę;
11)	Ubezpieczający na wniosek Ubezpieczyciela będzie uczestniczył w rozprawach sądowych dotyczących Szkody lub posiedzeniach sądowych, udzielał pomocy w zawieraniu ugód, zabezpieczaniu i zapewnianiu dowodów, w tym zeznań świadków;
12)	Ubezpieczający ma obowiązek ujawnić Ubezpieczycielowi istnienie wszelkich relacji mogących stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego osób trzecich w stosunku do utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia lub
jego części, a w szczególności rodzaj i zakres takich relacji;
2.	W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiązki, o których mowa w ust. 1, spoczywają również na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu Umowy
Ubezpieczenia na jego rachunek.
3.	Wszystkie terminy na dostarczenie dokumentacji szkodowej opisanej w powyższych ustępach, mogą ulec wydłużeniu, bez wpływu na
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, za pisemną zgodą Ubezpieczyciela.
4.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 powyżej, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się
do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków Ubezpieczonego Zdarzenia.
5.	
Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o Ubezpieczonym
Zdarzeniu nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał informacje o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
6.	Ubezpieczyciel będzie miał prawo:
1)	wejść do każdego budynku, w którym nastąpiły utrata, zniszczenie albo uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia;
2)	zająć się w dowolny, rozsądnie uzasadniony sposób ratowaniem Ubezpieczonego Mienia.
7.	Gdyby jakiekolwiek roszczenie składane na mocy niniejszej Umowy
Ubezpieczenia było pod jakimkolwiek względem fałszywe lub gdyby
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub ktokolwiek uprawniony do działania w jego imieniu użył jakichkolwiek fałszywych środków lub za-

biegów w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści wynikających z niniejszej Umowy Ubezpieczenia bądź też utrata, zniszczenie albo
uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia zostały spowodowane umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub za jego przyzwoleniem, będzie to stanowiło poważny powód, dla którego Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.

§ 12. P
 rocedura likwidacji szkód – obowiązki
Ubezpieczyciela
1.	Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Szkody Ubezpieczyciel bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tego zawiadomienia, potwierdzi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przyjęcie zgłoszenia Szkody do likwidacji oraz przeprowadzi
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania,
a także pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje osobę występującą z roszczeniem o tym, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.
2.	Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30
(trzydziestu) dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia Szkody.
3.	Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być
spełnione w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ustępie poprzedzającym.
4.	Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą
lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. W razie odmowy
zaspokojenia całości lub części roszczenia zgłaszający roszczenie
ma prawo do dochodzenia go na drodze sądowej.

PROPERTY ALL-IN-ONE PROTECT – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

szenia jej rozmiaru, wymaga tego interes publiczny lub Ubezpieczyciel nie dokonał oględzin w ciągu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia;

§ 13. Udział w ubezpieczeniu wielokrotnym
1.	Jeżeli ten sam Przedmiot Ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli (wliczając Ubezpieczyciela) na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczony nie może żądać
świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta
przez niego Suma Ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
2.	Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1,
uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu
ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej Szkody, zapłaty
świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony
może żądać tylko od tego ubezpieczyciela, który zawarł tę umowę.
W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa
w niniejszym ustępie, Suma Ubezpieczenia równa jest wartości
ubezpieczeniowej.

§ 14. Zabezpieczenie prawa do regresu
1.	Z dniem zapłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela roszczenie Ubezpieczonego wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości
zapłaconego odszkodowania. Ubezpieczony zachowuje prawo
pierwszeństwa do dochodzenia roszczeń wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę w części przekraczającej wysokość otrzymanego odszkodowania. Ubezpieczony obowiązany jest do współpracy z Ubezpieczycielem w zakresie zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania od osoby trzeciej odpowiedzialnej za
szkodę.
2.	
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego
wobec osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3.	Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia w całości lub w części, jeżeli Ubezpieczony lub
Ubezpieczający, bez zgody Ubezpieczyciela, zrzeknie się praw
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przysługujących mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za
Szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie
ujawnione po wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia.

§ 15. Ustanie Umowy Ubezpieczenia
1.	Wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela:
1)	poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa lub innych postanowieniach OWU, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia zawartą na czas określony
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, przekazując zawiadomienie o wypowiedzeniu Ubezpieczającemu, z następujących ważnych powodów:
a)	podanie przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela
nieprawdziwych informacji, o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku albo przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia,

1)	wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia opisane w ust. 1–3 powyżej następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy
Ubezpieczenia należy przesłać na adres Ubezpieczyciela lub adres Ubezpieczającego, jaki został określony we wniosku przy
zawieraniu Umowy Ubezpieczenia, chyba że wskazał on inny
adres do doręczeń;
2)	rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej;
3)	Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany Okres Ubezpieczenia w wysokości różnicy pomiędzy Składką opłaconą
przez Ubezpieczającego a należną Ubezpieczycielowi, przy czym
Składkę należną oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
4)	rozliczenie Składki powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty
wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia.

b)	ujawnienie w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia okoliczności, opisanej w § 9 (Obowiązki Ubezpieczającego – informowanie), która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia
Szkody w takim stopniu, że Ubezpieczyciel nie zawarłby
Umowy Ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedział,

§ 16. Waluta

c)	podanie przez Ubezpieczającego, jego przedstawiciela lub
Ubezpieczonego nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
o które byli zapytywani przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia,

W przypadku gdy zakres Umowy Ubezpieczenia stanowić będzie naruszenie sankcji lub ograniczeń nałożonych przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, Unię Europejską, Wielką Brytanię lub Stany Zjednoczone, odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie ograniczona do zakresu
niebędącego naruszeniem wyżej wymienionych sankcji lub ograniczeń.

d)	
naruszenie przez Ubezpieczającego obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa, o których mowa w § 8 (Obowiązki
Ubezpieczonego – zapewnienie bezpieczeństwa),
e)	niezrealizowanie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w terminie uzgodnionych z Ubezpieczycielem zaleceń,
warunkujących zawarcie lub kontynuację Umowy Ubezpieczenia,
f)	przeniesienie prawa własności przedsiębiorstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na inną osobę;
2)	w przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje wraz z rozwiązaniem Umowy
Ubezpieczenia na skutek wypowiedzenia.
2.	Jeżeli Umowę Ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty Składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3.	Inne okoliczności powodujące rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
1)	w razie przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę
– prawa z Umowy Ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia; przeniesienie tych praw wymaga zgody Ubezpieczyciela; jeżeli Ubezpieczyciel nie wyrazi
zgody, Umowa Ubezpieczenia wygasa z dniem przejścia własności; Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany
Okres Ubezpieczenia;
2)	w razie przeniesienia własności całego przedsiębiorstwa Ubezpieczonego na inną osobę – prawa i obowiązki wynikające
z Umowy Ubezpieczenia przechodzą na nowego właściciela;
w takiej sytuacji nowy właściciel może wypowiedzieć Umowę
Ubezpieczenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
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4.	Sposób rozwiązania Umowy Ubezpieczenia oraz rozliczenie Składki:

O ile nie przewidziano inaczej, kwoty pieniężne podane w Umowie
Ubezpieczenia wyrażone są w złotych polskich.

§ 17. Klauzula sankcji

§ 18. Klauzula jurysdykcyjna
Wszelkie spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia mogą być rozstrzygane albo przed sądem ustalonym według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy
Ubezpieczenia bądź też spadkobierców Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia.

§ 19. Prawo do złożenia reklamacji
1.	Ubezpieczyciel dokłada wszelkich starań, żeby oferowane usługi,
w tym również decyzje w sprawie rozpatrywanych roszczeń, były
najwyższej jakości, zgodne z zawieranymi Umowami Ubezpieczenia
oraz obowiązującym prawem.
2.	
Jeżeli będący osobami fizycznymi Ubezpieczający/Ubezpieczony
lub inna osoba uprawniona do świadczenia z Umowy Ubezpieczenia, chcieliby zgłosić Ubezpieczycielowi reklamację, powinni to
uczynić:
1)	pisemnie na adres Colonnade: ul. Marszałkowska 111, 00-102
Warszawa, lub
2)	telefonicznie pod numer telefonu 22 528 51 00 albo ustnie do
protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, lub
3)	pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@colonnade.pl.
3.	Odpowiedź na reklamację Ubezpieczyciel przesyła pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną,
o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail.
4.	Ponadto skargi można wnosić do:
1)	Rzecznika Finansowego;
2)	Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością Ubezpieczyciela w Polsce;

3)	w razie zgłoszenia żądania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela zmiany wysokości Składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, druga strona może w terminie 14 dni
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego Okresu Ubezpieczenia;

5.	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu lub innej osobie uprawnionej do świadczenia
przysługuje prawo do wstępowania na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń.

4)	Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się automatyczne z upływem
terminu, na jaki została zawarta.

1.	Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy Ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie pisemnej.

3)	Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.

§ 20. Postanowienia końcowe

SEKCJA A: UBEZPIECZENIE MIENIA – WSZYSTKIE RYZYKA

UTRATA, ZNISZCZENIE, USZKODZENIE MIENIA
§ 1. Zakres ubezpieczenia
1.	W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego
Mienia (lub jakiejkolwiek jego części) wskutek Ubezpieczonego Zdarzenia Ubezpieczyciel zrefunduje Ubezpieczonemu utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Ubezpieczonego Mienia przez wypłatę odszkodowania lub pokryje koszty odtworzenia mienia lub koszty jego
naprawy.
2.	Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej sekcji A objęte są
wszelkie Szkody w Ubezpieczonym Mieniu polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Ubezpieczonego Mienia wskutek Ubezpieczonego Zdarzenia w Ubezpieczonej Lokalizacji, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w niniejszej sekcji A oraz
z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń i Limitów Odpowiedzialności,
o których mowa w postanowieniach ogólnych do niniejszych OWU
lub w Polisie.

§ 2. P
 rzedmiot Ubezpieczenia | Suma Ubezpieczenia |
Granica odpowiedzialności
1.	Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej sekcji A może zostać objęte mienie ruchome lub nieruchome opisane w ust. 2 poniżej, stanowiące własność Ubezpieczonego lub stanowiące własność
osób trzecich, ale będące w udokumentowanym posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub
innego ważnego tytułu prawnego, wskazane w Polisie.
2.	Polisa określa Przedmiot Ubezpieczenia oraz wysokość Sumy Ubezpieczenia dla:
1)	Budynków i Budowli – opisane w ust. 4;
2)	Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia (w tym dla sprzętu elektronicznego) – opisane w ust. 5;
3)	Środków Obrotowych – opisane w ust. 6.
4)	pozostałego mienia opisanego w Polisie, niepodlegającego wyłączeniu na podstawie postanowień Umowy Ubezpieczenia –
opisane w ust. 7.

lokalizacji lub rodzaju Ubezpieczonych Zdarzeń. Sumę Ubezpieczenia
dla Środków Obrotowych określa Ubezpieczający w Deklaracji Ubezpieczeniowej w oparciu o Wartość Odtworzeniową.
7.	
Suma Ubezpieczenia dla pozostałego mienia niewymienionego
w ust. 4–6 powyżej stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za Szkody w takim mieniu. Polisa może określać dodatkowe
Limity Odpowiedzialności dla poszczególnych rodzajów takiego
mienia. Sumę Ubezpieczenia dla takiego pozostałego mienia określa
Ubezpieczający w Deklaracji Ubezpieczeniowej, wskazując rodzaj
mienia oraz przewidywaną maksymalną wartość jednorazowej Szkody dla każdego rodzaju mienia zgodnie z zasadą Ubezpieczenia na
Pierwsze Ryzyko, z zastrzeżeniem poniższych zasad wyceny:
1)	rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży – według
wartości podanej w dowodzie przyjęcia, nie więcej niż wartość
rynkowa;
2)	rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi
– według kosztu naprawy uszkodzonego mienia, względnie wartości przedmiotu określonej w dowodzie przyjęcia, powiększonej o udowodnioną wartość poniesionych nakładów, nie więcej
niż wartość rynkowa;
3)	Wartości Pieniężne:
a)	czeki – kwota wykazana na czekach, w akcjach – według
wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień
sporządzania bilansu za okres obrachunkowy poprzedzający wystąpienie szkody; obligacje – według wartości nominalnej plus należne oprocentowanie,
b)	gotówka – według wartości nominalnej,
c)	złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne,
perły i wyroby z nich wykonane – według kosztu ich zakupu
lub wytworzenia, nie więcej niż wartość rynkowa;
4)	dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty – według wartości określonej przez rzeczoznawcę lub cenę zakupu;
5)	Niskocenne Składniki Mienia, przez które należy rozumieć mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie
jest ujmowanie w ewidencji środków trwałych – według ceny
zakupu takiego samego lub najbardziej zbliżonego parametrami
składnika mienia;
6)	Mienie Prywatne Pracowników, przez które się rozumie przedmioty niezbędne do wykonywania pracy lub które zwyczajowo
bądź na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy,
z wyłączeniem jednak Wartości Pieniężnych – według Wartości
Rzeczywistej.

3.	Wysokość Sumy (sum) Ubezpieczenia w odniesieniu do podlegających ubezpieczeniu poszczególnych rodzajów mienia ustala się
w oparciu o Deklarację Ubezpieczeniową Ubezpieczającego. Wysokość Sumy (sum) Ubezpieczenia powinna odpowiadać całkowitej
wartości Ubezpieczonego Mienia ustalanej według Wartości Odtworzeniowej lub Wartości Księgowej Brutto, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8.	Sumy ubezpieczenia ustala się:

4.	Suma Ubezpieczenia ustalona dla Budynków i Budowli stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dla tej kategorii
mienia i ustala się ją w systemie na sumy stałe (patrz Postanowienia
ogólne § 3, definicja: Ubezpieczenie na Sumy Stałe). Polisa może
określać w ramach powyższej sumy Limity Odpowiedzialności dla
poszczególnych lokalizacji lub rodzaju Ubezpieczonych Zdarzeń.
Sumę Ubezpieczenia dla Budynków i Budowli określa Ubezpieczający w Deklaracji Ubezpieczeniowej w oparciu o Wartość Odtworzeniową lub Wartość Księgową Brutto.

9.	Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Ubezpieczonego Zdarzenia stanowi Suma Ubezpieczenia określona w Polisie, powiększona o ewentualną odpowiedzialność dodatkową wynikającą z dodatkowych klauzul włączonych do Umowy Ubezpieczenia,
pomniejszona o Franszyzę Redukcyjną.

5.	Suma Ubezpieczenia ustalona dla Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia
stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za Szkody dla
tej kategorii mienia i ustala się ją w systemie na sumy stałe (patrz
Postanowienia ogólne § 3, definicja: Ubezpieczenie na Sumy Stałe).
Polisa może określać w ramach powyższej sumy Limity Odpowiedzialności dla poszczególnych lokalizacji lub rodzaju Ubezpieczonych Zdarzeń. Sumę Ubezpieczenia dla Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia określa Ubezpieczający w Deklaracji Ubezpieczeniowej
w oparciu o Wartość Odtworzeniową lub Wartość Księgową Brutto.
6.	Suma Ubezpieczenia ustalona dla Środków Obrotowych stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za Szkody w tej kategorii
mienia i ustala się ją na sumy stałe (patrz Postanowienia ogólne § 3,
definicja: Ubezpieczenie na Sumy Stałe). Polisa może określać w ramach powyższej sumy Limity Odpowiedzialności dla poszczególnych
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2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWU oraz innymi
postanowieniami Umowy Ubezpieczenia stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

1)	bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) –
w przypadku gdy Ubezpieczony jest płatnikiem podatku VAT;
2)	z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) –
w przypadku gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku VAT.

10.	
AUTOMATYCZNE ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA PO
SZKODZIE: Sumy Ubezpieczenia będą automatycznie przywracane
do pierwotnej wysokości bez dodatkowej dopłaty po każdej Szkodzie. Postanowienie to nie dotyczy sum dla: Środków Obrotowych,
mienia Ubezpieczonego na Pierwsze Ryzyko oraz dla pozostałych
Limitów Odpowiedzialności, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została w Polisie określona na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie Ubezpieczenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiedzialność Ubezpieczyciela o wypłaconą
kwotę.

§ 3. Wyłączenie strat pośrednich z sekcji A
W ramach niniejszej sekcji A wyłączone są z zakresu ubezpieczenia
wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą
rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności, karami umownymi, zmniejszeniem lub utratą wydajności produkcyjnej.
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§ 4. Mienie wyłączone w sekcji A
1.	Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę:
1)	wartości pieniężnych pozostawionych bez zabezpieczenia w czasie wolnym od pracy; przez brak zabezpieczenia rozumie się
również pozostawienie klucza do sejfu/schowka/pomieszczenia
kasowego w miejscu ogólnie dostępnym;
2)	mienia ruchomego przechowywanego na wolnym powietrzu –
na skutek kradzieży, negatywnego oddziaływania warunków
atmosferycznych (z wyjątkiem uderzenia pioruna), kurzu lub
guana;
3)	pojazdów mechanicznych uprawnionych do poruszania się po
drogach publicznych, taboru kolejowego, statków powietrznych
ani wodnych; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do środków
transportu wewnątrzzakładowego;
4)	mienia lub jego części, jeżeli utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
nastąpiło bezpośrednio podczas procesu produkcyjnego; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie zostało wyłączone (np. pożar)
w mieniu otaczającym, objętym ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia;
5)	mienia lub jego części, jeżeli utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
nastąpiło bezpośrednio na skutek prac naprawczych, modernizacyjnych lub testów, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to bieżących konserwacji i przeglądów; niniejsze wyłączenie nie odnosi
się do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie
zostało wyłączone (np. pożar) w mieniu otaczającym, objętym
ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy
Ubezpieczenia;

§ 5. Zdarzenia wyłączone w sekcji A
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę ubezpieczonego mienia spowodowane przez:
1)	rozszczelnienie naczyń lub instalacji ciśnieniowych, przegrzanie lub
przepalenie się kotłów lub urządzeń grzewczych; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia,
które nie zostało wyłączone (np. pożar) w mieniu otaczającym, objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy
Ubezpieczenia;
2)	wybuch wywołany przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych lub rozbiórkowych;
3)	pękanie lub zawalenie się Budynków i Budowli; niniejsze wyłączenie
nie odnosi się do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia wskutek zajścia w Ubezpieczonej Lokalizacji Ubezpieczonego Zdarzenia, którego skutkiem jest pękanie lub zawalenie się
Budynków i Budowli;
4)	stopniowe pogarszanie się stanu, ukryte wady, zużycie wynikające
z normalnego użytkowania; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia wskutek zajścia w Ubezpieczonej Lokalizacji Ubezpieczonego Zdarzenia,
którego skutkiem jest stopniowe pogarszanie się stanu, ukryte
wady;
5)	działanie pola elektromagnetycznego na wszelkie procesy związane
z przetwarzaniem danych, niezależnie od stosowanych urządzeń
i nośników danych;

8)	prototypów, modeli, eksponatów;

6)	zapadanie, osuwanie, wyniesienie, spękanie, skurczenie lub rozkurczenie podłoża, a w konsekwencji przesuwanie się fundamentów,
ścian, podłóg lub stropów, chyba że zostanie to spowodowane pożarem, wybuchem, trzęsieniem ziemi, powodzią lub nagłym wydostaniem się wody ze zbiornika lub rury; niniejsze wyłączenie odnosi
się również do szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego;

9)	gruntu, cieków wodnych, wykopów, konstrukcji typu molo lub
pirs, mostów, tuneli, mienia znajdującego się pod ziemią, złóż
geologicznych, mienia znajdującego się na otwartej wodzie;

7)	normalne osiadanie nowych Budynków i Budowli, a w konsekwencji
pękanie, kurczenie się lub rozszerzanie się fundamentów, ścian lub
stropów;

10)	dróg ani chodników, ani innych elementów infrastruktury Budynków i Budowli, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie obejmuje
mienia należącego do Ubezpieczonego lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, znajdującego się w granicach
Ubezpieczonej Lokalizacji;

8)	stwardnienie (zakrzepnięcie) materiałów (w tym płynów) znajdujących się w instalacjach lub zbiornikach;

11)	szklarni, namiotów, inspektów ani znajdującego się w nich mienia;

10)	
błędy w konstrukcji, błędy projektowe, wady materiałowe, błędy
w montażu, produkcji lub złe wykonanie;

6)	zwierząt żywych, upraw rolnych, elementów flory;
7)	biżuterii, kamieni, metali szlachetnych, kruszców w sztabach,
futer, przedmiotów o wartości antykwarycznej, antyków, kart
płatniczych, rzadkich wydawnictw ani dzieł sztuki;

12)	mienia w trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych
lub instalacyjnych lub związanych z tymi pracami materiałów
i dostarczonych produktów;
13)	linii energetycznych ani telekomunikacyjnych, w tym przewodów, słupów, masztów, stacji elektroenergetycznych i transformatorowych oraz innych budowli pomocniczych; przy czym
wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczonego mienia
należącego do Ubezpieczonego lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność i które znajduje się w Ubezpieczonej Lokalizacji lub w odległości nieprzekraczającej 300 metrów od granic Ubezpieczonej Lokalizacji;
14)	rur wodociągowych ani liczników wody, systemów ściekowych,
gazociągowych lub dostarczających parę wodną lub czynniki
chłodnicze ani podobnych systemów lub urządzeń; przy czym
wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczonego mienia
należącego do Ubezpieczonego lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność i które znajduje się w Ubezpieczonej Lokalizacji lub w odległości nieprzekraczającej 300 metrów od granic Ubezpieczonej Lokalizacji;
15)	Budynków i Budowli niemających pozwolenia na użytkowanie,
wyłączonych z eksploatacji przez okres powyżej 30 dni, nieużywanych, przeznaczonych do rozbiórki, znajdującego się w nich
mienia ani mienia przeznaczonego do likwidacji lub złomowania.
2.	Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte Szkody powstałe w mieniu
wskazanym w ust. 1 powyżej, nawet jeżeli Ubezpieczający uwzględnił je w deklarowanej Sumie Ubezpieczenia. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, gdy Ubezpieczający zawnioskował o ubezpieczenie
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tego mienia, a Ubezpieczyciel w odpowiedzi określił warunki jego
ubezpieczenia i potwierdził wyraźnie objęcie go ochroną ubezpieczeniową.

9)	
zalanie Środków Obrotowych, znajdujących się poniżej poziomu
gruntu (np. w piwnicach), jeśli nie były składowane na paletach, co
najmniej 10 cm nad poziomem podłogi;

11)	awarię mechaniczną lub elektryczną maszyn, urządzeń lub instalacji
elektrycznych; niniejsze wyłączenie nie odnosi się do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie zostało wyłączone (np.
pożar) w mieniu otaczającym, objętym ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia; niniejsze wyłączenie
nie odnosi się również do awarii mechanicznych lub elektrycznych
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi;
12)	
przerwę w dopływie energii elektrycznej lub innych mediów do
ubezpieczonych pomieszczeń; niniejsze wyłączenie nie odnosi się
do następstw takiego Ubezpieczonego Zdarzenia, które nie zostało
wyłączone (np. pożar) w mieniu otaczającym, objętym ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia;
13)	wahanie i zmiany w poziomie wody gruntowej wraz ze wszystkimi
następstwami, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w Ubezpieczonej Lokalizacji lub w jej sąsiedztwie;
14)	negatywne oddziaływanie warunków pogodowych w odniesieniu do
mienia, które niezgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz warunkami
przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się
poza Budynkiem.

§ 6. Sposób odtwarzania majątku po Szkodzie
1.	Jeśli Ubezpieczone Mienie zostanie zniszczone lub uszkodzone w wyniku zrealizowania się Ubezpieczonego Zdarzenia, to kwota odszkodowania należna z tytułu każdej pozycji tej Umowy Ubezpieczenia
będzie obliczona według zasady przywrócenia zniszczonego lub
uszkodzonego mienia do stanu sprzed powstania Szkody lub wymia-

2. Odtworzenie, w rozumieniu niniejszej Umowy Ubezpieczenia, oznacza:
1)	dla Budynków i Budowli, Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia oraz
Środków Obrotowych:
a)	gdy mienie jest zniszczone całkowicie – odbudowę wszelkich budynków lub wymianę wszelkiego innego mienia na
mienie podobne, w obu przypadkach z doprowadzeniem
tego mienia do stanu takiego samego jak nowy, lecz nie lepszego lub bardziej nowoczesnego,
b)	gdy mienie jest zniszczone lub uszkodzone częściowo – naprawę uszkodzenia i przywrócenie uszkodzonej części mienia do stanu takiego samego jak nowy, lecz nie lepszego lub
bardziej nowoczesnego;
2)	dla pozostałego mienia:
a)	gdy mienie jest zniszczone całkowicie – zwrot kosztów wyliczonych według zasad, na jakich została ustalona Suma
Ubezpieczenia,
b)	gdy mienie jest zniszczone lub uszkodzone częściowo – naprawę uszkodzenia i przywrócenie uszkodzonej części mienia wycenione według zasad, na jakich została ustalona
Suma Ubezpieczenia.
3.	Jeżeli w Polisie została określona Franszyza Redukcyjna, to każde
odszkodowanie zostanie pomniejszone o odpowiadającą jej kwotę.
Jeżeli w przypadku Szkody zastosowanie będą miały różne Franszyzy Redukcyjne, to kwota odszkodowania zostanie pomniejszona
tylko o najwyższą z nich.
4.	Postanowienia specjalne:
1)	prace przy odtworzeniu mogą być prowadzone w dowolnym
miejscu i w dowolny sposób stosownie do wymagań Ubezpieczonego, pod warunkiem że nie zwiększa to odpowiedzialności
Ubezpieczyciela; muszą zostać rozpoczęte w terminie 12 miesięcy od dnia powstania Szkody, w przeciwnym razie Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość odmowy pokrycia różnicy
pomiędzy rzeczywistą wysokością Szkody w dniu jej powstania
a Wartością Odtworzeniową;
2)	wypłata odszkodowania ograniczona jest:
a)	do wysokości Sum Ubezpieczenia wskazanych w Polisie dla
danego rodzaju mienia lub Ubezpieczonej Lokalizacji,
b)	
w odniesieniu do każdego przedmiotu objętego ochroną
ubezpieczeniową – do jego jednostkowej Wartości Odtworzeniowej, Wartości Księgowej Brutto lub Wartości Rzeczywistej, w zależności od uzgodnionego sposobu ustalania
Sum Ubezpieczenia;
3)	wypłata odszkodowania ponad rzeczywistą wysokość Szkody
w dniu jej powstania (czyli ponad Wartość Rzeczywistą) nie
może być dokonana aż do momentu przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających wartość pełnych kosztów odtworzenia;
4)	przy przywracaniu mienia do stanu sprzed powstania Szkody –
definicję „Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za
Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się
odpowiednio;
5)	w przypadku zbiegu świadczeń – klauzulę „Udział w ubezpieczeniu wielokrotnym” (Postanowienia ogólne § 13), stosuje się
odpowiednio.

§ 7. Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji i z zastrzeżeniem Limitu
Odpowiedzialności przyjętego dla Ubezpieczonego Zdarzenia, które
wystąpiło, następujące Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie do niniejszej sekcji A, o ile są dla nich ustanowione Limity Odpowiedzialności, wyraźnie wskazane w Polisie.
DODATKOWE KOSZTY PO SZKODZIE PONIESIONE BEZPOŚREDNIO
W ZWIĄZKU Z UBEZPIECZONYM ZDARZENIEM
Ubezpieczenie obejmuje następujące uzasadnione i udokumentowane
dodatkowe koszty poniesione przez Ubezpieczonego bezpośrednio

w związku z Ubezpieczonym Zdarzeniem, które spowodowało Szkodę
w Ubezpieczony Mieniu:
A. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn Szkody
1.	Koszty mające na celu zidentyfikowanie elementu Ubezpieczonego
Mienia, którego wada lub uszkodzenie było bezpośrednią przyczyną
Szkody, w tym koszty naprawy tego elementu do stanu poprzedniego, nawet jeżeli te działania poszukiwawcze okazałyby się bezskuteczne, z zastrzeżeniem iż takie koszty nie wynikają wyłącznie z braku prawidłowej konserwacji Ubezpieczonego Mienia.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
B. Klauzula kosztów urządzeń gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego
1.	Koszty mające na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa związane z uzupełnieniem i przywróceniem do stanu
sprzed Szkody urządzeń gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego,
które posłużyły do zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
C. Klauzula wymiany kluczy i zamków
1.	Koszty związane z koniecznością naprawy lub wymiany zamków
mechanicznych w drzwiach po kradzieży kluczy z Ubezpieczonej
Lokalizacji.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje kradzieży innej niż usiłowanej lub dokonanej z pomieszczeń po uprzednim sforsowaniu lub usunięciu zabezpieczeń fizycznych siłą lub pod groźbą użycia przemocy fizycznej bądź przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
D. Klauzula opłat na rzecz straży pożarnej i kosztów gaszenia pożaru
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ny tego mienia, z uwzględnieniem zasad, na jakich została ustalona
Suma Ubezpieczenia oraz z zachowaniem poniższych postanowień.

1.	Opłaty na rzecz straży pożarnej oraz pozostałe koszty akcji gaśniczej
na rzecz osób trzecich uczestniczących w akcji gaśniczej, mającej
na celu ratowanie Ubezpieczonego Mienia oraz zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
PRZEDMIOTOWE ROZSZERZENIA OCHRONY
A. Klauzula automatycznego pokrycia na mienie nowo nabyte
i inwestycje
1.	Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową
Szkody w Budynkach i Budowlach, Maszynach, Urządzeniach i Wyposażeniu nabytych po zawarciu Umowy Ubezpieczenia przez
Ubezpieczającego oraz każdy wzrost wartości Budynków, Budowli,
Maszyn, Urządzeń i Wyposażenia na skutek dokonanych inwestycji
lub modernizacji, z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym
zakończeniu prób i testów dotyczących takiego mienia.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
odpowiedniego Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie, nie
więcej niż 20% Sumy Ubezpieczenia dla danej kategorii mienia określonej w Polisie.
3.	Wzrosty wartości takie jak zdefiniowane w niniejszej klauzuli, jednak
przekraczające Limit Odpowiedzialności wskazany dla niej w Polisie,
mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile fakt nabycia
mienia lub dokonania inwestycji zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel pisemnie potwierdzi ochronę ubezpieczeniową.
4.	Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie stosownie do upływu czasu trwania
tej ochrony, z zastosowaniem formuły pro rata temporis oraz stawki
wynikającej z zawartej Umowy Ubezpieczenia. Składka ta zostanie
rozliczona w ciągu 14 dni po zakończeniu Okresu Ubezpieczenia.
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B. Klauzula automatycznego pokrycia na nowe lokalizacje
1.	Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową
Szkody w Budynkach i Budowlach, Środkach Obrotowych oraz Maszynach, Urządzeniach i Wyposażeniu znajdujących się w nowym
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, innym niż Ubezpieczona Lokalizacja wskazana w Polisie, z zastrzeżeniem iż zakres
wykonywanej działalności w nowej lokalizacji nie wykracza poza opis
rodzaju i sposobu użytkowania mienia podany w Umowie Ubezpieczenia oraz budynek w nowej lokalizacji wzniesiony jest w całości
z cegły, kamienia, stali, okładziny metalowej, betonu, które nie zawierają łatwopalnej warstwy izolacyjnej ani paneli wewnętrznych wykonanych z łatwopalnych materiałów, tj. z pianki poliuretanowej,
styropianu, PIR bez certyfikatu FM Global.
2.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za mienie w nowej lokalizacji
rozpoczyna się z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów dotyczących takiego mienia.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
odpowiedniego Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
4.	Nowe lokalizacje, których wartość wykracza poza Limit Odpowiedzialności ustalony dla niniejszej klauzuli lub które nie spełniają warunków opisanych w ust. 1 powyżej, mogą zostać objęte ochroną
ubezpieczeniową, o ile fakt nabycia mienia lub dokonania inwestycji
zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel pisemnie
potwierdzi ochronę ubezpieczeniową.
5.	Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie stosownie do upływu czasu trwania
tej ochrony, z zastosowaniem formuły pro rata temporis oraz stawki
wynikającej z zawartej Umowy Ubezpieczenia. Składka ta zostanie
rozliczona w ciągu 14 dni po zakończeniu Okresu Ubezpieczenia.
C. Klauzula błędu i przeoczenia
1.	Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia, niewynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa:

2.	Niniejsza dodatkowa ochrona nie ma zastosowania do utraty lub
uszkodzenia Ubezpieczonego Mienia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Klauzuli błędu lub pominięcia i Klauzuli automatycznego pokrycia na nowe lokalizacje.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
odpowiedniego Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
F. Klauzula ubezpieczenia Środków Obrotowych nienadających się
do dalszego wykorzystania
1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Środki Obrotowe, które w następstwie Szkody w świetle obowiązującego prawa
nie nadają się do dalszego wykorzystania, nawet jeżeli te Środki
Obrotowe nie mają oznak uszkodzeń zewnętrznych, ale znajdowały
się w warunkach, które miały wpływ na zmianę ich właściwości fizyczno-chemicznych.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje Środków Obrotowych, których wartość nie została uwzględniona w łącznej Sumie Ubezpieczenia wskazanej w Polisie.
G. Klauzula ubezpieczenia Środków Obrotowych sprzedanych,
ale niedostarczonych
1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody w Środkach Obrotowych sprzedanych, ale jeszcze niedostarczonych odbiorcy, jeżeli w efekcie tej Szkody umowa sprzedaży została całkowicie lub częściowo rozwiązana.
2.	Wysokość odszkodowania dla tych Środków Obrotowych zostanie
obliczona według ceny wskazanej w umowie sprzedaży w odniesieniu do części dotkniętej Szkodą.

a)	wskaże niewłaściwe miejsce ubezpieczenia mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia,

3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje Środków Obrotowych, których wartość nie została uwzględniona w łącznej Sumie Ubezpieczenia wskazanej w Polisie.

b)	nie wskaże danego miejsca ubezpieczenia, w którym znajduje
się mienie zadeklarowane do ubezpieczenia,

4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

c)	pominie element mienia w wykazie mienia zadeklarowanym do
ubezpieczenia,

H. Klauzula ubezpieczenia Środków Obrotowych w trakcie procesu
produkcyjnego

	wówczas przyjmuje się, iż fakt popełnienia takiego błędu lub przeoczenia nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania, pod warunkiem że:
– wartość takiego mienia została uwzględniona w łącznej Sumie
Ubezpieczenia wskazanej w Polisie,
– Ubezpieczający zgłosi taki błąd lub przeoczenie do Ubezpieczyciela niezwłocznie po jego odkryciu.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
odpowiedniego Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
D. Klauzula indeksacji
1.	Sumy Ubezpieczenia będą automatycznie zwiększane w Okresie
Ubezpieczenia o wskaźnik inflacji (wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych) ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, wraz
z dniem jego ogłoszenia, nie więcej jednak niż limit procentowy
wskazany w Polisie.
2.	W przypadku wystąpienia Szkody Sumy Ubezpieczenia będą na bieżąco uaktualniane, zgodnie ze zmianami wskaźnika przez cały okres
konieczny do zakończenia naprawy lub przywrócenia Ubezpieczonego Mienia do stanu sprzed Szkody, z zastrzeżeniem że naprawa
lub przywrócenie Ubezpieczonego Mienia do stanu sprzed Szkody
są prowadzone bez zbędnej zwłoki.

1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową surowce, półprodukty lub produkcję w toku, które zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek przerwy w produkcji będącej bezpośrednią konsekwencją Szkody w Ubezpieczonym Mieniu, za którą Ubezpieczyciel
przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji A, powodującej niemożność prawidłowego dalszego przetworzenia tych surowców, półproduktów lub produkcji w toku,
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje surowców, półproduktów lub produkcji w toku, których
wartość nie została uwzględniona w łącznej Sumie Ubezpieczenia
wskazanej w Polisie.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
I. Klauzula towarów luksusowych
1.	Jeżeli Szkoda dotyczy Środków Obrotowych markowych lub etykietowanych, których producent ogranicza swobodę wprowadzania do
obrotu mienia pozostałego po Szkodzie, uznając, że może to mieć
ujemny wpływ na jego wizerunek i prowadzoną działalność gospodarczą ze względu na prestiż i ekskluzywność marki, jaką te Środki
Obrotowe są oznaczone, ustalenie wartości takiego mienia będzie
podlegało następującym regulacjom:

E. Klauzula pokrycia nienazwanych lokalizacji

a)	jeżeli producent nie zezwala na wprowadzenie Środków Obrotowych do obrotu niezależnie od stopnia ich zniszczenia lub
uszkodzenia, wówczas Szkodę traktuje się jako konstruktywną
stratę całkowitą, a mienie powinno zostać komisyjnie zutylizowane,

1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody w Środkach Obrotowych oraz Maszynach, Urządzeniach i Wyposażeniu
znajdujących się w lokalizacjach niewymienionych w Polisie, z za-

b)	jeżeli producent zezwala na wprowadzenie Środków Obrotowych do obrotu wyłącznie pod warunkiem usunięcia lub zatarcia
etykiet i znaków firmowych lub oznaczenia towaru i jego opako-

3.	Składka pozostanie bez zmian w Okresie Ubezpieczenia, lecz przy
każdym kolejnym odnowieniu Umowy Ubezpieczenia Składka będzie obliczana w stosunku do uaktualnionej Sumy Ubezpieczenia.
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strzeżeniem iż znajdują się one w budynku trwale związanym z gruntem i mającym wszelkie odbiory techniczne wymagane przez Prawo
budowlane oraz wzniesionym w całości z cegły, kamienia, stali, okładziny metalowej, betonu, które nie zawierają łatwopalnej warstwy
izolacyjnej ani paneli wewnętrznych wykonanych z łatwopalnych materiałów, tj. z pianki poliuretanowej, styropianu, PIR bez certyfikatu
FM Global.

2.	Ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej klauzuli nie stosuje się do Środków Obrotowych wyprodukowanych przez Ubezpieczonego lub podmioty powiązane z nim kapitałowo.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
ZAKRESOWE ROZSZERZENIA OCHRONY
A. Klauzula kradzieży zwykłej
1.	
Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia rozszerza się
o Szkody powstałe wskutek kradzieży dokonanej w Ubezpieczonej
Lokalizacji bez sforsowania lub usunięcia siłą zabezpieczeń fizycznych albo bez zastosowania przemocy lub groźby jej użycia wobec
osoby bądź bez doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli podlega
następującemu zastrzeżeniu: Ubezpieczony niezwłocznie, ale nie
później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o dokonanej kradzieży zwykłej, powiadomi o zdarzeniu organy policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości
Szkody. Niezastosowanie się do tego spowoduje odmowę wypłaty
odszkodowania.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje kradzieży zwykłej wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów,
mienia prywatnego pracowników, mienia osób trzecich ani szkód,
o których Ubezpieczony dowiedział się w wyniku przeprowadzenia
inwentaryzacji.
4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
B. Klauzula Szkód Elektrycznych
1.	
Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia rozszerza się
o Szkody Elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na
stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektrycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich
eksploatację, zwanych dalej Maszynami Elektrycznymi.
2.	Na potrzeby niniejszej klauzuli Szkoda Elektryczna oznacza uszkodzenie Maszyny Elektrycznej, uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie w wyniku niezachowania właściwych dla danej Maszyny
Elektrycznej parametrów prądu elektrycznego, wskutek:
a)	
niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych,
b)	zmiany napięcia zasilania,
c)	zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej
w wyniku awarii,
d)	uszkodzenia izolacji,
e)	zwarcia,
f)	zaniku napięcia jednej lub więcej faz.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje szkód powstałych w wyniku:
a)	wad wewnętrznych lub usterek Maszyn Elektrycznych ani usterek istniejących przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, o których Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
b)	złej konserwacji lub braku konserwacji Maszyn Elektrycznych,
c)	
eksploatacji Maszyn Elektrycznych niezgodnej z zaleceniami
producenta,
d)	
zniszczenia lub uszkodzeniu narzędzi, części lub materiałów,
które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta,
e)	przeprowadzenia napraw, prób i testów, z wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi.

4.	Ponadto ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie obejmuje szkód powstałych:
a)	w Maszynach Elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
b)	w elektroenergetycznych liniach przesyłowych ani rozdzielczych
zarówno napowietrznych, jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
c)	w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności
dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy, wykonującego naprawę, lub też innego usługodawcy,
d)	w Maszynach Elektrycznych niemających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji Maszyn Elektrycznych, o ile niedopełnienie
obowiązku badań było przyczyną Szkody bądź spowodowało
zwiększenie jej rozmiaru,
e)	w częściach ani materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania (np. w odgromnikach, miernikach, licznikach,
grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych,
bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach),
f)	w transformatorach, których wiek przekracza 25 lat.
5.	Wysokość odszkodowania dla Maszyn Elektrycznych ustala się według następujących zasad:
a)	w przypadku gdy Maszyna Elektryczna zostanie całkowita zniszczona, Ubezpieczyciel wypłaci Wartość Rzeczywistą uszkodzonej
Maszyny Elektrycznej,
b)	w przypadku gdy uszkodzona Maszyna Elektryczna nadaje się
do naprawy (szkoda częściowa), Ubezpieczyciel wypłaci koszt
jej naprawy lub remontu, z włączeniem udokumentowanych
kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu uszkodzonej Maszyny Elektrycznej, jednak nie więcej niż całkowita
Wartość Rzeczywista uszkodzonej Maszyny Elektrycznej przed
powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że kiedy naprawa wymaga przezwojenia zezwojów elektrycznych, kwota przewidziana
do wypłaty za koszty przezwojenia i ponowną galwanizację będzie obliczana z potrąceniem technicznego zużycia ustalonego
na moment Szkody, nie mniej niż 5% rocznie i nie więcej niż 60%
ogółem.
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wania w sposób jednoznacznie wskazujący, że jest to mienie
odzyskane ze Szkody, wówczas Ubezpieczyciel pokryje koszty
takich działań, przy czym odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
takie koszty ograniczona jest do wartości odzyskiwanych Środków Obrotowych wyliczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Ubezpieczenia.

6.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
C. Klauzula Aktów Terrorystycznych
1.	
Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia rozszerza się
o Szkody powstałe wskutek Aktu Terrorystycznego, włączając w to
szkody bezpośrednio spowodowane ogniem, Szabrownictwem lub
jakimikolwiek działaniami prawnie ukonstytuowanych władz dla celów tłumienia lub zmniejszenia konsekwencji powyższych działań,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
a)	Szabrownictwo oznacza plądrowanie, przywłaszczenie lub kradzież Ubezpieczonego Mienia w czasie niepokojów społecznych
lub zamieszek następujących po wystąpieniu Szkody,
b)	seria Szkód, do której dochodzi w następstwie Aktu Terrorystycznego przez okres maksymalnie 72 godzin od chwili wystąpienia pierwszej z serii Szkody, który ma powiązany cel lub
wspólne przywództwo, będzie traktowana jako pojedyncza
Szkoda; Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za taką Szkodę
w przypadku, gdy pierwsza z serii Szkoda miała miejsce przed
Okresem Ubezpieczenia lub po nim.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
skutków:
a)	uwolnienia związku chemicznego lub czynnika biologicznego,
b)	zagrożenia, mistyfikacji lub żartu sprawiającego wrażenie Aktu
Terrorystycznego,
c)	ataku środkami elektronicznymi, włączając w to hakerstwo komputerowe lub wirusa komputerowego.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
D. Klauzula Strajków, Zamieszek i Rozruchów społecznych
1.	
Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia rozszerza się
o Szkody powstałe wskutek Strajków, Zamieszek i Rozruchów
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społecznych, włączając w to Szkody bezpośrednio spowodowane
ogniem, Szabrownictwem lub jakimikolwiek działaniami prawnie
ukonstytuowanych władz dla celów tłumienia lub zmniejszenia konsekwencji powyższych działań, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.	Seria Szkód, do której dochodzi w następstwie Strajku, Zamieszek
i Rozruchów społecznych przez okres maksymalnie 72 godzin od
chwili wystąpienia pierwszej z serii Szkody i które mają powiązany
cel lub wspólne przywództwo będzie traktowana jako pojedyncza
Szkoda. Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za taką Szkodę
w przypadku, gdy pierwsza z serii Szkoda miała miejsce przed Okresem Ubezpieczenia lub po nim.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
buntu, zamieszek społecznych o charakterze powstania powszechnego, powstania zbrojnego, rebelii, rewolucji, działań władzy wojskowej lub uzurpowanej.
4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
E. Klauzula Katastrofy Budowlanej
1. Z
 akres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia rozszerza się o Szkody powstałe wskutek Katastrofy Budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części
Budynku lub Budowli niezależnie od przyczyny pierwotnej, o którym
zostały powiadomione podmioty określone w art. 73 ust. 1 Prawa
budowlanego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.	Za Katastrofę Budowlaną nie uznaje się:
a)	uszkodzenia elementu wbudowanego w Budynek lub Budowlę,
nadającego się do naprawy lub wymiany,
b)	uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych ani elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część Budynku lub Budowli,
c)	awarii instalacji.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje Szkód powstałych w Budynku lub Budowli, jak i w mieniu
zlokalizowanym w takim Budynku lub Budowli:
a)	których wiek przekracza 50 lat,
b)	w trakcie prac budowlanych wymagających zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa budowlanego i/lub
wykonywanych w ramach kontraktów lub których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej Budynku lub Budowli,
lub konstrukcji dachu,
c)	tymczasowo dopuszczonych do użytkowania,
d)	użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
e)	przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia lub wyłączonych
z eksploatacji.
4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
F. Klauzula transportu Ubezpieczonego Mienia
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody w Ubezpieczonym
Mieniu powstałe podczas transportu drogowego wykonywanego na
terenie Polski transportem własnym Ubezpieczonego lub transportem zawodowym, z rozszerzeniem o wypadek pojazdu mechanicznego stanowiącego środek transportu oraz o Szkody w trakcie wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych, jeśli są one
wykonywane na ryzyko Ubezpieczonego, gdzie na potrzeby niniejszej klauzuli:
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2.	Ubezpieczone Mienie, o którym mowa w ust. 1, objęte jest ubezpieczeniem:
a)	od chwili rozpoczęcia załadunku do chwili zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia, pod warunkiem że rozpoczęcie
załadunku/rozładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12
godzin przed rozpoczęciem / po zakończeniu przewozu,
b)	w czasie niezbędnego przeładunku oraz w czasie niezbędnego
przejściowego składowania (do 7 dni) na trasie transportu podczas przewozu tego mienia.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje Szkód powstałych w następstwie:
a)	utraty miary lub wagi, wady ukrytej lub naturalnych właściwości
mienia w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego,
b)	niewłaściwego załadowania, składowania, wyładowania, opakowania lub zamocowania mienia,
c)	nietrzeźwości lub odurzenia narkotykami czy innymi substancjami psychotropowymi osoby kierującej środkiem transportu,
d)	kierowania środkiem transportem przez osobę bez odpowiednich uprawnień, jeżeli osoba ta została zatrudniona przez Ubezpieczonego do kierowania środkami transportu,
e)	użycia niesprawnego środka transportu i/lub niemającego aktualnego badania technicznego, jeśli Ubezpieczony był odpowiedzialny za dokonanie tych czynności,
f)	użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju mienia,
g)	opóźnień w przewozie.
4.	Ponadto ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie obejmuje transportu mienia Ubezpieczonego na Pierwsze
Ryzyko. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, gdy Ubezpieczający
zawnioskował o ubezpieczenie tego mienia, a Ubezpieczyciel w odpowiedzi określił warunki jego ubezpieczenia i potwierdził wyraźnie
objęcie go ochroną ubezpieczeniową
5.	W przypadku kradzieży z włamaniem Ubezpieczonego Mienia w tran
sporcie z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem, że:
a)	pojazd ma trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
b)	w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo
zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został
sprawnie działający system alarmowy.
6.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
G. Klauzula szkód w mieniu przechowywanym w urządzeniach
chłodniczych
1.	
Zakres ubezpieczenia dla ubezpieczonych Środków Obrotowych
przechowywanych w urządzeniach chłodniczych rozszerza się
o Szkody powstałe wskutek przerwy w pracy instalacji chłodniczej,
będącej bezpośrednią konsekwencją Szkody w Ubezpieczonym
Mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji A, powodującej:
a)	niedotrzymanie wymaganej temperatury przechowywania Środków Obrotowych, a w konsekwencji rozmrożenie tych Środków
Obrotowych w sposób nienadający się do ich dalszego wykorzystania w świetle obowiązującego prawa,
b)	
zanieczyszczenie Środków Obrotowych czynnikiem chłodzącym lub oparami czynnika chłodzącego, który wydostał się z instalacji chłodniczej na skutek przerwy w pracy urządzeń chłodniczych, a w konsekwencji uszkodzenie lub zniszczenie tych
Środków Obrotowych w sposób nienadający się do ich dalszego wykorzystania w świetle obowiązującego prawa.

a)	za początek operacji załadunkowych uznaje się moment podniesienia mienia w magazynie lub miejscu składowania u nadawcy w celu przeniesienia go do środka transportu, zaś za koniec
operacji załadunkowych uznaje się bezpośrednie umieszczenie
mienia na środku transportu,

2.	
Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie, nawet jeżeli
Środki Obrotowe nie mają oznak uszkodzeń zewnętrznych, ale na
skutek zdarzeń opisanych w ust. 1 znajdowały się w warunkach,
które miały wpływ na zmianę ich właściwości fizyczno-chemicznych.

b)	za początek operacji rozładunkowych uznaje się zakończenie
usuwania mocowań transportowych przed zdjęciem mienia ze
środka transportu, zaś za koniec operacji rozładunkowych uznaje się zakończenie wyładunku mienia i złożenie go w magazynie
lub miejscu składowania odbiorcy, po zdjęciu ze środka transportu.

3.	Pod warunkiem rozszerzenia Umowy Ubezpieczenia o sekcję B, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynikająca z niniejszej klauzuli ma
miejsce również w przypadku przerwy w pracy instalacji chłodniczej
trwającej dłużej niż 2 godziny, będącej bezpośrednią konsekwencją
Szkody w Maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie sekcji B.

a)	w Środkach Obrotowych, których wartość nie została uwzględniona w łącznej Sumie Ubezpieczenia wskazanej w Polisie,

producenta co do warunków składowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, oraz mienia Ubezpieczonego na
Pierwsze Ryzyko.

b)	w mieniu przeterminowanym,

3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

c)	wskutek niewłaściwego przechowywania, uszkodzenia opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza,

§ 8. O
 graniczenie ochrony ubezpieczeniowej do ryzyk
nazwanych

d)	wskutek skurczenia, wysuszenia, chorób, naturalnego zepsucia
lub jakiejkolwiek innej właściwości mienia,
e)	w czasie gwarantowanego utrzymania parametrów, przez który
rozumie się czas, w którym zgodnie z parametrami technicznymi
danego urządzenia chłodniczego, pomimo braku chłodzenia,
mienie nie powinno ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu przy pozostawieniu tego urządzenia zamkniętego; powyższe nie dotyczy
sytuacji, kiedy:
– 
uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane zostało zanieczyszczeniem wskutek wycieku czynnika chłodzącego,
– uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo mienie zamrażane po raz
pierwszy, które nie osiągnęło jeszcze założonej temperatury
przechowywania.
5.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
Szkód powstałych w mieniu Ubezpieczonym na Pierwsze Ryzyko.
6.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
H. Klauzula prewencyjna
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o prewencyjną sumę ubezpieczenia mającą zastosowanie do tych pozycji Ubezpieczonego Mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie (patrz
Postanowienia ogólne § 3, definicja: Zasada Proporcji przy wypłacie
odszkodowania za Ubezpieczone Mienie) lub dla których zadeklarowana do ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia jest niewystarczająca
z powodu powstałych kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem Szkody (jak zdefiniowane w Klauzuli kosztów zabezpieczenia mienia po szkodzie).
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie, jednak nie więcej
niż 20% jednostkowej wartości uszkodzonego, zniszczonego lub
utraconego Przedmiotu Ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia.
I. Klauzula tymczasowego przeniesienia Ubezpieczonego Mienia
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody w Ubezpieczonym
Mieniu przeniesione tymczasowo celem oczyszczenia, renowacji lub
naprawy poza Ubezpieczoną Lokalizacją na terenie Polski, z włączeniem Szkód w trakcie transportu tego mienia drogą lądową.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
Szkód powstałych w Środkach Obrotowych oraz w mieniu Ubezpieczonym na Pierwsze Ryzyko.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszym paragrafem
postanowień Umowy Ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie Szkody powstałe wskutek Ubezpieczonych
Zdarzeń zdefiniowanych poniżej:
Deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4; Szkody uważa się za powstałe na skutek deszczu nawalnego,
o ile w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady takowego lub są dostępne zapisy natężenia deszczu lub Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej potwierdzi wystąpienie deszczu nawalnego na danym terenie;
Dym – nagłe wydobycie się dymu poprzez otwór do tego nieprzeznaczony, ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy
sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających;
Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
Huk ponaddźwiękowy – działanie fali uderzeniowej wywołanej przez
samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku;
Huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,5 m/s, o sile
zdolnej do wyrządzenia masowych szkód w obrębie jego działania;
Szkody uważa się za huraganowe, o ile w najbliższym sąsiedztwie
stwierdzono ślady huraganu lub są dostępne zapisy prędkości wiatru lub
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzi wystąpienie huraganu na danym terenie;
Kolizja – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektrycznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego; do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu; zakres ubezpieczenia nie obejmuje
uszkodzeń pojazdu;
Lawina – gwałtowne zsuwanie się śniegu, lodu, ziemi, skał lub kamieni
ze stoków górskich;
Osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością człowieka;
Pękanie rur – uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku;
Powódź – wystąpienie wody z naturalnych zbiorników niezależnie od
jego przyczyny;
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał
bez paleniska i rozszerzył się o własnych siłach;
Śnieg – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub warstwy lodu na
przedmiot ubezpieczenia;

3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

Trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu;

J. Klauzula targów i wystaw
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody w Ubezpieczonym
Mieniu powstałe na targach i wystawach poza Ubezpieczoną Lokalizacją na terenie Polski, z włączeniem Szkód w transporcie tego
mienia drogą lądową na targi lub wystawy lub z targów i wystaw.

Uderzenie pioruna – bezpośrednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzącej z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na Ubezpieczone
Mienie lub bezpośredni natychmiastowy skutek takiego wyładowania,
z wyłączeniem jego pośrednich skutków, w tym Szkód spowodowanych
zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepięciem prądu;

2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
Szkód powstałych w Środkach Obrotowych oraz w mieniu Ubezpieczonym na Pierwsze Ryzyko.

Upadek statku powietrznego – fizyczny kontakt Ubezpieczonego Mienia z pojazdem powietrznym, niezależnie od jego rodzaju, lub z jego częściami;

3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

Wybuch – zmiana stanu równowagi układu materialnego z jednoczesnym wyzwoleniem się energii zdolnej do wyrządzenia szkody; kontrolowane wybuchy będące częścią procesów produkcyjnych albo prac badawczych, jak również spalanie się mieszanki paliwowo-powietrznej
w silnikach cieplnych o spalaniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym, nie są
uważane za wybuchy; implozję, w rozumieniu niniejszej definicji, uważa
się za wybuch;

K. Klauzula ubezpieczenia mienia ruchomego przechowywanego
na wolnym powietrzu
1.	Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego Mienia ruchomego przechowywanego na wolnym powietrzu rozszerza się o Szkody powstałe wskutek negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych (nie dotyczy uderzenia pioruna).
2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
mienia, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i zaleceniami

PROPERTY ALL-IN-ONE PROTECT – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

4.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje Szkód powstałych:

Zalanie – szkoda powstała wskutek wydostania się pary, wody lub innej
cieczy w wyniku uszkodzenia sieci wodociągowej, grzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej, samoczynnego uruchomienia się przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn
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niż pożar, o ile nie nastąpiło ono w wyniku przeprowadzanych czynności
pomiarowo-kontrolnych, przebudowy, naprawy instalacji lub remontu;
Zapadanie się ziemi – obniżanie się powierzchni terenu w wyniku zawalenia się pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.
SEKCJA B: POSTANOWIENIA SPECJALNE
DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO OD USZKODZEŃ – WSZYSTKIE RYZYKA

UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO OD USZKODZEŃ
§ 1. Zakres ubezpieczenia
1.	Na podstawie niniejszej sekcji B uzgadnia się specjalne postanowienia dotyczące ubezpieczenia Maszyn i Sprzętu Elektronicznego. Postanowienia te stanowią uzupełnienie w stosunku do postanowień
obowiązujących dla Maszyn i Sprzętu Elektronicznego ubezpieczonych w ramach sekcji A. Jednocześnie potwierdza się, iż Dodatkowe
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (§ 7 sekcji A), mające zastosowanie do Maszyn i Sprzętu Elektronicznego ubezpieczonych w ramach sekcji A mają również zastosowanie do Maszyn i Sprzętu Elektronicznego objętych ochroną ubezpieczeniową na warunkach
niniejszej sekcji B.
2.	W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Maszyny lub Sprzętu Elektronicznego, wskutek Ubezpieczonego Zdarzenia, Ubezpieczyciel zrefunduje Ubezpieczającemu stratę wynikającą z jego utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia przez wypłatę odszkodowania lub pokryje koszty odtworzenia mienia lub koszty jego naprawy, które to
Szkody zostały w szczególności poniesione w następstwie:
1)	wady w odlewie i wady materiałowej;
2)	błędów projektowych i konstrukcyjnych;
3)	błędów warsztatowych, nieprawidłowego montażu lub posadowienia;
4)	wadliwego wykonania;
5)	niewłaściwej obsługi w czasie eksploatacji;
6)	braku uprawnień do obsługi;
7)	niedoboru wody w kotłach;
8)	wewnętrznej eksplozji fizycznej;
9)	rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej;
10)	zwarcia, przepięcia w instalacji elektrycznej.
3.	Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej sekcji B objęte są
wszelkie Szkody w Maszynach i Sprzęcie Elektronicznym, polegające na ich bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek Ubezpieczonego Zdarzenia w Ubezpieczonej Lokalizacji, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w niniejszej sekcji B oraz
pozostałych wyłączeń i Limitów Odpowiedzialności, o których mowa
w Postanowieniach ogólnych do niniejszych OWU lub w Polisie.

§ 2. P
 rzedmiot Ubezpieczenia | Suma Ubezpieczenia |
Granica odpowiedzialności
1.	Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej sekcji B mogą
zostać objęte Maszyny i Sprzęt Elektroniczny, pod warunkiem że
przeszły one pomyślnie próby eksploatacyjne, niezależnie od tego
czy są w ruchu bądź spoczynku, zdemontowane w celu oczyszczenia lub dokonania remontu, lub w trakcie wspomnianych wcześniej
operacji, podczas przemieszczania w obrębie Ubezpieczonej Lokalizacji lub w trakcie ponownego posadowienia, stanowiące własność
Ubezpieczonego lub stanowiące własność osób trzecich, ale będące w udokumentowanym posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, leasingu, użyczenia lub innego ważnego tytułu prawnego, wskazane w Polisie.
2.	Na potrzeby postanowień niniejszej sekcji B dodatkowo wprowadza
się następujące definicje:
1) Maszyna oznacza urządzenie wykorzystywane przez Ubezpieczonego do prowadzonej przez niego Działalności, zawierające
mechanizm lub zespół mechanizmów służący do przetwarzania
energii albo do wykonywania określonej pracy mechanicznej;
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2)	
Sprzęt Elektroniczny oznacza urządzenia składające się z elektronicznych podzespołów (półprzewodniki, chipy, tranzystory
itp.), które wykorzystywane są do przetwarzania danych, przeprowadzania pomiarów, kontroli, a także do sterowania procesami, obejmujące w szczególności: sprzęt biurowy, sprzęt elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt komunikacyjny i radiowy,
sprzęt medyczny, sprzęt poligraficzny, profesjonalny sprzęt RTV
(fonia i wizja), sprzęt alarmowy, pomiarowo-kontrolny.
3.	Polisa określa Przedmiot Ubezpieczenia oraz wysokość Sumy Ubezpieczenia oddzielnie dla:
1)	Sprzętu Elektronicznego (poz. opisana w ust. 5);
2)	Maszyn, z włączeniem elektronicznych części Maszyn stanowiących ich integralną część (poz. opisana w ust. 6).
4.	Wysokość Sumy (sum) Ubezpieczenia w odniesieniu do podlegających ubezpieczeniu poszczególnych rodzajów mienia ustala się
w oparciu o Deklarację Ubezpieczeniową Ubezpieczającego. Wysokość Sumy (sum) Ubezpieczenia powinna odpowiadać całkowitej
wartości Ubezpieczanego Mienia ustalanej według Wartości Odtworzeniowej lub Wartości Księgowej Brutto.
5.	Suma Ubezpieczenia ustalona dla Sprzętu Elektronicznego powinna
zostać ustalona w oparciu o Wartość Odtworzeniową lub Wartość
Księgową Brutto, z uwzględnieniem wartości operacyjnych programów systemowych zainstalowanych na danym urządzeniu elektronicznym oraz kosztów transportu, montażu, podłączenia, podatku
i cła (jeśli są należne). Polisa może określać w ramach powyższej
sumy Limity Odpowiedzialności dla poszczególnych lokalizacji lub
rodzaju Ubezpieczonych Zdarzeń.
6.	Suma Ubezpieczenia ustalona dla pozostałych Maszyn powinna zostać ustalona w oparciu o Wartość Odtworzeniową, z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu, podłączenia, podatku i cła (jeśli
są należne) oraz kosztu posadowienia. Polisa może określać w ramach powyższej sumy Limity Odpowiedzialności dla poszczególnych lokalizacji lub rodzaju Ubezpieczonych Zdarzeń.
7.	Sumy ubezpieczenia ustala się:
1)	bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) –
w przypadku gdy Ubezpieczony jest płatnikiem podatku VAT;
2)	z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) –
w przypadku gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku VAT.
8.	Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Ubezpieczonego Zdarzenia stanowi łączna Suma Ubezpieczenia określona
w Polisie, powiększona o ewentualną odpowiedzialność dodatkową,
wynikającą z dodatkowych klauzul włączonych do Umowy Ubezpieczenia, pomniejszona o Franszyzę Redukcyjną.
9.	
ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA PO SZKODZIE: Suma
Ubezpieczenia dla Maszyn i Sprzętu Elektronicznego od Uszkodzeń
może zostać przywrócona do pierwotnej wysokości po szkodzie
o wartość uznanego roszczenia, za pisemną zgodą Ubezpieczyciela
i pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej
składki.

§ 3. Wyłączenie strat pośrednich z sekcji B
Niniejsza sekcja B wyłącza z zakresu ubezpieczenia wszelkiego rodzaju
szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku,
zwiększonymi kosztami działalności, karami umownymi, zmniejszeniem
lub utratą wydajności produkcyjnych.

§ 4. Wyłączenia odpowiedzialności
W ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielonej na podstawie niniejszej
sekcji B, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
1)	Szkodę do wysokości wartości Franszyzy Redukcyjnej, której wysokość określona jest w Polisie; jeżeli jednak w wyniku jednego zdarzenia Szkodzie ulegnie więcej niż jedna ubezpieczona Maszyna lub
Sprzęt Elektroniczny, z odszkodowania potrącona będzie tylko jedna, najwyższa pojedyncza Franszyza Redukcyjna ustalona odpowiednio dla Maszyn lub Sprzętu Elektronicznego;
2)	zniszczenia lub uszkodzenia narzędzi wymiennych, które ze względu
na swoje zastosowanie lub charakter podlegają szybkiemu zużyciu
lub amortyzacji, lub które wymagały z tego powodu regularnej wymiany zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta, a w szczególności matryce, formy, stemple, narzędzia do
obróbki skrawaniem, elektrody;

4)	zniszczenia lub uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliwa, katalizatorów; płyny wywołujące,
odczynniki, tonery, czynniki chłodzące ani środki gaśnicze, materiały
pomocnicze;
5)	zniszczenia lub uszkodzenia fundamentów Maszyn;
6)	zniszczenia lub uszkodzenia zewnętrznych Nośników Danych;
7)	zniszczenia lub uszkodzenia powstałe wskutek: pożaru, uderzenia
pioruna, eksplozji chemicznej (z wyjątkiem wybuchów gazów spalinowych w kotłach), gaszenia pożaru lub wynikającej stąd rozbiórki,
upadku statku powietrznego lub jego części lub też przedmiotów
z niego wyrzuconych, kradzieży, włamania lub ich usiłowania, rabunku, zawalenia się budynków, powodzi, zalania, trzęsienia ziemi, zapadnięcia się gruntu, obsunięcia się ziemi, lawiny, huraganu, wybuchu wulkanu lub innych katastrof naturalnych;
8)	zniszczenia lub uszkodzenia, za które z mocy prawa lub na mocy
kontraktu odpowiedzialny jest dostawca, wykonawca, podwykonawca, wykonujący naprawę lub też inny usługodawca;
9)	zniszczenia lub uszkodzenia powstałe wskutek wad lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć;
10)	zniszczenia lub uszkodzenia będące bezpośrednim następstwem
ciągłej eksploatacji, w szczególności zużycie, kawitacja, erozja, korozja, rdza, kamień kotłowy;
11)	zniszczenia lub uszkodzenia będące wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej Maszyny lub Urządzenia warunkach;
12)	straty ani szkody pośrednie lub wtórne zobowiązania jakiegokolwiek
rodzaju, płatności przekraczające odszkodowanie za straty lub
szkody materialne przewidziane w Umowie Ubezpieczenia.

§ 5. Sposób odtwarzania majątku po Szkodzie
1.	
Jeśli Maszyna lub Sprzęt Elektroniczny zostaną zniszczone lub
uszkodzone w wyniku zaistnienia Ubezpieczonego Zdarzenia, to
kwota odszkodowania należna z tytułu każdej pozycji w Polisie będzie obliczona według zasady przywrócenia zniszczonego lub
uszkodzonego mienia lub wymiany tego mienia do stanu sprzed powstania Szkody, z uwzględnieniem zasad, na jakich została ustalona
Suma Ubezpieczenia oraz z zachowaniem poniższych postanowień.
2.	Wysokość odszkodowania dla Maszyn i Sprzętu Elektronicznego
ustala się według poniższych zasad:
1)	
w przypadku gdy uszkodzenie ubezpieczonej Maszyny lub
Sprzętu Elektronicznego nadaje się do naprawy (szkoda częściowa), odszkodowanie odpowiada niezbędnym wydatkom
poniesionym w celu przywrócenia uszkodzonej Maszyny lub
Sprzętu Elektronicznego do ich poprzedniego stanu używalności wraz z kosztami demontażu i ponownego posadowienia,
poniesionymi w związku z przeprowadzeniem naprawy, kosztami zwykłego transportu do zakładu naprawczego i z powrotem,
cła i innych opłat, jeżeli takie będą należne, do wysokości w jakiej wydatki te mieszczą się w Sumie Ubezpieczenia:
a)	jeżeli naprawa zostanie wykonana w zakładzie będącym własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, to Ubezpieczyciel pokrywa koszty materiałów i robocizny poniesione
na dokonanie naprawy wraz z narzutem procentowym na
pokrycie kosztów ogólnych według standardowych stawek
obowiązujących na rynku,
b)	
nie będą dokonywane żadne odliczenia amortyzacyjne
w odniesieniu do wymienianych części, natomiast odszkodowanie zostanie pomniejszone o wartość wszelkich elementów z odzysku,

c)	jeżeli koszt wymienionej wyżej naprawy jest równy Wartości
Rzeczywistej ubezpieczonej Maszyny lub Sprzętu Elektronicznego bezpośrednio przed powstaniem uszkodzenia lub
ją przekracza, taką Maszynę lub Sprzęt Elektroniczny uznaje
się za całkowicie zniszczone, a rozliczenie odszkodowania
zostanie dokonane na podstawie postanowień przewidzianych w pkt 2) poniżej;
2)	w przypadku gdy ubezpieczona Maszyna lub Sprzęt Elektroniczny zostaną całkowicie zniszczone (szkoda całkowita), Ubezpieczyciel wypłaca:
a)	dla Sprzętu Elektronicznego – zwrot kosztów nabycia i zainstalowania nowego Sprzętu Elektronicznego tego samego
rodzaju i jakości, w celu zastąpienia pierwotnie zniszczonego urządzenia,
b)	dla Maszyny, która nie jest starsza niż 5 lat od daty produkcji
– zwrot kosztów nabycia i zainstalowania nowej Maszyny
tego samego rodzaju i jakości, w celu zastąpienia pierwotnie
zniszczonej maszyny, łącznie z kosztami zwykłego transportu, kosztami posadowienia oraz cła i innych opłat (jeżeli takie
będą należne), pod warunkiem że takie wydatki uwzględnione zostały przy określaniu wysokości Sumy Ubezpieczenia;
Ubezpieczyciel pokrywa również wszelkie zwykłe koszty demontażu zniszczonej Maszyny, z tym że odszkodowanie
zostanie pomniejszone o wartość elementów z odzysku,
c)	dla Maszyny, która jest starsza niż 5 lat od daty produkcji –
Wartość Rzeczywistą ubezpieczonej Maszyny bezpośrednio
przed powstaniem szkody, łącznie z kosztami zwykłego
transportu, kosztami posadowienia oraz cła i innych opłat
(jeżeli takie będą należne), pod warunkiem że takie wydatki
uwzględnione zostały przy określaniu wysokości Sumy
Ubezpieczenia; Ubezpieczyciel pokrywa również wszelkie
zwykłe koszty demontażu zniszczonej Maszyny, z tym że
odszkodowanie zostanie pomniejszone o wartość elementów z odzysku.
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3)	zniszczenia lub uszkodzenia części, które przez używanie i/lub swoje
właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe
i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palniki, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki,
pasy, łańcuchy, liny i druty, taśmy fotograficzne, filmy, nośniki obrazu
i dźwięku, folie filmowe, papier specjalistyczny, głowice i taśmy do
drukarek, paski napędowe, bezpieczniki, źródła światła, akumulatory,
filtry, lampy elektronowe (np. kineskopy, lampy laserowe i rentgenowskie) oraz pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe);

3.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, nie obejmuje
kosztów wszelkich przeróbek, uzupełnień, ulepszeń lub remontów
Maszyn i Sprzętu Elektronicznego, których konieczność przeprowadzenia nie jest skutkiem zaistnienia szkody.
4.	Koszty napraw tymczasowych zostaną poniesione przez Ubezpieczyciela, jeżeli takie naprawy stanowią część napraw ostatecznych
i nie zwiększają całkowitego kosztu naprawy.
5.	Postanowienia specjalne:
1)	wypłata odszkodowania ograniczona jest:
a)	do wysokości Sum Ubezpieczenia wskazanych w Polisie dla
danego rodzaju mienia lub Ubezpieczonej Lokalizacji,
b)	
w odniesieniu do każdego przedmiotu objętego ochroną
ubezpieczeniową – do jego jednostkowej Wartości Odtworzeniowej, Wartości Księgowej Brutto lub Wartości Rzeczywistej, w zależności od uzgodnionego sposobu ustalania
Sum Ubezpieczenia;
2)	wypłata odszkodowania ponad rzeczywistą wysokość szkody
w dniu jej powstania (czyli ponad Wartość Rzeczywistą) nie
może być dokonana aż do momentu przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających wartość pełnych
kosztów odtworzenia;
3)	przy przywracaniu mienia do stanu sprzed Szkody – definicję
„Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio;
4)	w przypadku zbiegu świadczeń – postanowienia klauzuli „Udział
w ubezpieczeniu wielokrotnym” (Postanowienia ogólne § 13),
stosuje się odpowiednio.

§ 6a. D
 odatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
dla Sprzętu Elektronicznego
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia deklarowanej przez Ubezpieczającego dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji i z zastrzeżeniem Limitu Odpowiedzialności przyjętego dla
danego Ubezpieczonego Zdarzenia, które wystąpiło, następujące Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie do
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niniejszej sekcji B oraz do sekcji A, o ile są dla nich ustanowione Limity
Odpowiedzialności, wyraźnie wskazane w Polisie.
A. Klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego poza
ubezpieczoną lokalizacją i od ryzyka upadku
1.	
Zakres ubezpieczenia dla Przenośnego Sprzętu Elektronicznego
rozszerza się o Szkody powstałe w trakcie użytkowania tego sprzętu
poza Ubezpieczoną Lokalizacją wskazaną w Polisie.
2.	Na potrzeby niniejszej klauzuli ustala się, iż Przenośny Sprzęt Elektroniczny oznaczają urządzenia fabrycznie przystosowane i funkcjonalnie przeznaczone do użytkowania mobilnego, jak laptopy, iPady,
telefony komórkowe, sprzęt do pomiaru.
3.	W przypadku gdy do kradzieży Przenośnego Sprzętu Elektronicznego doszło w wyniku włamania do pojazdu, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność wyłącznie pod warunkiem, że:
a)	pojazd ma trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
b)	w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo
zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został
sprawnie działający system alarmowy,
c)	sprzęt pozostawiony w pojeździe był niewidoczny z zewnątrz.
4.	Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest w Polisie.
5.	Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli dotyczy
tylko Przenośnego Sprzętu Elektronicznego wskazanego w Polisie.
6.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
B. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach
fotokopiujących (bębny selenowe)
1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody powstałe w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

2.	Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszej klauzuli, nie
obejmuje szkód w mieniu otaczającym ubezpieczonej Maszyny, będących następstwem rozprzestrzeniania się Wewnętrznego Ognia,
Wewnętrznego Wybuchu Chemicznego oraz gaszenia ognia powstałego w wyniku tych zdarzeń.
3.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
C. Klauzula ubezpieczenia utraty Substancji wskutek wycieku
ze Zbiornika (315)
1.	
Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o utratę Substancji
wskutek wycieku ze Zbiornika pod warunkiem, że taki wyciek jest
bezpośrednią konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	Na potrzeby niniejszej klauzuli, wprowadza się następujące definicje:
a)

Substancja – to wszelkiego rodzaju surowce, półprodukty, wyroby gotowe i towary będące własnością Ubezpieczonego, wykorzystywane w prowadzonej Działalności i przechowywane
w zbiornikach,

b) Zbiornik – to integralna część Maszyny przeznaczona do przechowywania Substancji.
3.	Suma Ubezpieczenia dla Substancji zgłoszonych do ubezpieczenia
powinna odpowiadać:
a)	dla surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych
– kosztom wytworzenia albo kosztom nabycia,
b)	dla towarów – kosztom nabycia.

2.	Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli dotyczy
tylko Sprzętu Elektronicznego wskazanego w Polisie.

4.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utratę
Substancji według zasad opisanych poniżej:

3.	Odszkodowanie zostanie wypłacone według Wartości Rzeczywistej,
przy czym zużycie zostanie określone jako stosunek liczby kopii do
dnia powstania Szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

a)	dla surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych
– w wysokości kosztów wytworzenia albo kosztów nabycia, nie
wyższych jednak niż cena jaką uzyskałby Ubezpieczony z tytułu
ich sprzedaży, pomniejszonych o zaoszczędzone koszty produkcji niezakończonej w momencie wystąpienia Szkody,

4.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

§ 6b. Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
dla Maszyn innych niż Sprzęt Elektroniczny
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia deklarowanej przez Ubezpieczającego dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji i z zastrzeżeniem Limitu Odpowiedzialności przyjętego dla
Ubezpieczonego Zdarzenia, które wystąpiło, następujące Dodatkowe
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie do niniejszej
sekcji B, o ile są dla nich ustanowione Limity Odpowiedzialności, wyraźnie wskazane w Polisie.
A. Klauzula ubezpieczenia fundamentów
1.	Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Szkody powstałe
w fundamentach ubezpieczonych Maszyn, będące bezpośrednią
konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
B. Klauzula ubezpieczenia wewnętrznego ognia i wewnętrznego
wybuchu chemicznego (313)
1.	Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do Maszyn, za które Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B,
rozszerza się o Szkody powstałe wskutek:
a)	rozprzestrzenienia się Ognia Wewnętrznego, gdzie za Ogień
Wewnętrzny uważa się szkody powstałe w ubezpieczonej Maszynie w wyniku działania ognia, który powstał w tej maszynie,
a przyczyna jego powstania ma bezpośredni związek z prowadzoną eksploatacją maszyny, np. ruchem maszyny, zasilaniem
w energię elektryczną,
b)	wewnętrznego Wybuchu Chemicznego, gdzie za Wewnętrzny
Wybuch Chemiczny uważa się szkody powstałe w ubezpieczo-
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nej Maszynie w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi
układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub
cieczy, wywołanej reakcją chemiczną.

b)	dla towarów – w wysokości kosztów nabycia, nie wyższych jednak niż cena jaką uzyskałby Ubezpieczony z tytułu ich sprzedaży, pomniejszonych o koszty zaoszczędzone,
c)	dla Substancji, które mogą być ponownie wykorzystane – w wysokości kosztów oczyszczenia i przywrócenia jakości do stanu
przed zaistnieniem Szkody, pod warunkiem że takie koszty nie
są większe niż koszty określone w lit. a) i b),
d)	przy wyliczaniu Szkody odszkodowanie pomniejsza się o wartość pozostałości możliwych do dalszego wykorzystania,
e)	jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia Substancji określona
na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż wymagane koszty ich przywracania do stanu sprzed Szkody – definicję „Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za
Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się
odpowiednio.
5.	
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody spowodowane
przez lub polegające na Skażeniu lub Zanieczyszczeniu środowiska
ani koszty usuwania Substancji w mieniu otaczającym.
6.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
D. Klauzula ubezpieczenia obmurza kotłów, wymurówek pieców
przemysłowych i materiałów ognioodpornych (319)
1.	
Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o zniszczenie lub
uszkodzenie obmurzy kotłów, wymurówek pieców przemysłowych
i materiałów ognioodpornych, będące bezpośrednią konsekwencją
Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą Ubezpieczyciel
przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	Suma ubezpieczenia dla obmurza kotłów, wymurówek pieców przemysłowych i materiałów ognioodpornych zgłoszonych do ubezpieczenia powinna odpowiadać Wartości Odtworzeniowej.
3.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za Szkodę w obmurzach kotłów, wymurówkach pieców przemysłowych

4.	Jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia dla obmurzy kotłów, wymurówek pieców przemysłowych i materiałów ognioodpornych
określona na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż
wymagane koszty ich przywracania do stanu sprzed Szkody – definicję „Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio.
5.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie
E. Klauzula ubezpieczenia utraty oleju smarowego, czynników
chłodniczych i płynów chłodzących (320)
1.	Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o utratę oleju smarowego, czynnika chłodniczego i płynu chłodzącego, będącą bezpośrednią konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą
Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej
sekcji B.
2.	Suma Ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników chłodniczych
i płynów chłodzących powinna odpowiadać kosztom ich nabycia.
3.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utratę
oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących
według kosztów nabycia, z potrąceniem stopnia zużycia technicznego, określonego na dzień powstania Szkody.
4.	
Jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia dla oleju smarowego,
czynników chłodniczych i płynów chłodzących określona na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż wymagane koszty
ich przywracania do stanu sprzed Szkody – definicję „Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio.

Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie”
(Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio.
5.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
H. Klauzula ubezpieczenia drutów i przewodów nieelektrycznych (322)
1.	
Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o zniszczenie lub
uszkodzenie drutów i przewodów nieelektrycznych ubezpieczonych
Maszyn, będące bezpośrednią konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	Suma ubezpieczenia dla drutów i przewodów nieelektrycznych zgłoszonych do ubezpieczenia powinna odpowiadać Wartości Odtworzeniowej.
3.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za Szkodę w drutach i przewodach nieelektrycznych z potrąceniem ich
stopnia zużycia, określonego na dzień powstania Szkody, nie niższego jednak niż 25% za każdy rok i nie wyższego niż 75% łącznie.
4.	Jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia dla drutów i przewodów
nieelektrycznych określona na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż wymagane koszty ich przywracania do stanu
sprzed Szkody – definicję „Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio.
5.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
SEKCJA C: UBEZPIECZENIE UTRATY
ZYSKU – WSZYSTKIE RYZYKA

5.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU BRUTTO NA SKUTEK
PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

F. Klauzula – ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników
taśmowych (321)

§ 1. Zakres ubezpieczenia

1.	
Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o zniszczenie lub
uszkodzenie taśm i łańcuchów ubezpieczonych przenośników, będące bezpośrednią konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	Suma ubezpieczenia dla taśm i łańcuchów zgłoszonych do ubezpieczenia powinna odpowiadać Wartości Odtworzeniowej.
3.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za Szkodę w taśmach i łańcuchach z potrąceniem ich stopnia zużycia, określonego na dzień powstania Szkody, nie niższego jednak niż 15% za
każdy rok. Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody w taśmach
i łańcuchach, jeśli stopień ich zużycia przekroczy 75%.
4.	Jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia dla taśm i łańcuchów określona na podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż wymagane koszty ich przywrócenia do stanu sprzed Szkody – definicję
„Zasada Proporcji przy wypłacie odszkodowania za Ubezpieczone
Mienie” (Postanowienia ogólne § 3) stosuje się odpowiednio.
5.	
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona w niniejszej klauzuli
ograniczona jest do Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.
G. Klauzula ubezpieczenia lin i pasów (322)
1.	
Zakres ochrony ubezpieczenia rozszerza się o zniszczenie lub
uszkodzenie lin i pasów ubezpieczonych Maszyn, będące bezpośrednią konsekwencją Szkody w ubezpieczonych Maszynach, za
którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie niniejszej sekcji B.
2.	Suma ubezpieczenia dla lin i pasów zgłoszonych do ubezpieczenia
powinna odpowiadać Wartości Odtworzeniowej.
3.	Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za Szkodę w linach i pasach z potrąceniem ich stopnia zużycia, określonego
na dzień powstania Szkody, nie niższego jednak niż 15% za każdy
rok i nie wyższego niż 75% łącznie.
4.	Jeżeli okaże się, że Suma Ubezpieczenia dla lin i pasów określona na
podstawie Deklaracji Ubezpieczeniowej jest niższa niż wymagane
koszty ich przywracania do stanu sprzed Szkody – definicję „Zasada
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i materiałów ognioodpornych z potrąceniem ich stopnia zużycia,
określonego na dzień powstania Szkody, nie niższego jednak niż
20% za każdy i nie wyższego niż 80% łącznie.

1.	W ramach niniejszej sekcji C zakres ubezpieczenia rozszerza się
o rzeczywistą utratę Zysku Brutto poniesioną przez Ubezpieczonego
w następstwie częściowego lub całkowitego przerwania Działalności
spowodowanej zajściem w Okresie Ubezpieczenia Szkody w Ubezpieczonym Mieniu, objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach sekcji A niniejszej Umowy Ubezpieczenia.
2.	Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejsza sekcją C postanowień oraz wyłączeń zawartych w niniejszej Umowie Ubezpieczenia, niezależnie od wysokości obowiązującej Franszyzy Redukcyjnej ustalonej dla Ubezpieczonego Mienia, Ubezpieczyciel wypłaci
Ubezpieczonemu odszkodowanie do wysokości Sumy Ubezpieczenia dla Szacowanego Zysku Brutto wskazanej w Polisie, z zastrzeżeniem Maksymalnego Okresu Odszkodowawczego wskazanego
w Polisie, przy czym warunkami bezwzględnymi i koniecznymi do
powstania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty Zysku Brutto jest przerwa lub zakłócenie Działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego:
1)	na terenie Ubezpieczonej Lokalizacji;
2)	na skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Ubezpieczonego
Mienia w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia w ramach sekcji A
niniejszej Umowy Ubezpieczenia.
3.	Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej sekcji C nie jest objęta utrata Zysku Brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w następstwie częściowego lub całkowitego przerwania Działalności,
spowodowana zajściem w Okresie Ubezpieczenia Szkody w Ubezpieczonym Mieniu, objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach sekcji B niniejszej Umowy Ubezpieczenia. Zastrzeżenie to nie dotyczy
sytuacji, gdy Ubezpieczający zawnioskował o rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia o utratę Zysku Brutto wynikającą z przerwy lub zakłócenia prowadzonej Działalności Ubezpieczonego wskutek Szkody
w Sprzęcie Elektronicznym od Uszkodzeń (ELOP) lub pozostałych
Maszyn od Uszkodzeń (MLOP) na warunkach opisanych w sekcji B,
a Ubezpieczyciel w odpowiedzi określił warunki ubezpieczenia dla
tego pokrycia i potwierdził wyraźnie jego objęcie ochroną ubezpieczeniową.
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§ 2. Definicje do sekcji C
Na potrzeby niniejszej sekcji C ustala się następujące terminy i ich znaczenie:

z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

Dostawca Mediów Ubezpieczonego – jeden z niżej wymienionych dostawców usług działający na terenie Polski, od których Ubezpieczony
otrzymuje dostawy lub usługi:

– wartości stanu Zapasów określa się na podstawie zapisów księgowych prowadzonych przez Ubezpieczonego, po urealnieniu ich
wartości,

a)	jakiekolwiek stacje lub podstacje przedsiębiorstwa dostarczającego
prąd elektryczny, z których Ubezpieczony otrzymuje elektryczność,

– jeżeli Ubezpieczony jest płatnikiem podatku od towarów i usług
VAT oraz podatku akcyzowego, to przy obliczaniu Zysku Brutto nie
uwzględnia się tego podatku,

b)	naziemne urządzenia, budynki należące do przedsiębiorstw dostarczających gaz bezpośrednio połączone z Ubezpieczoną Lokalizacją,
z których Ubezpieczony jest zaopatrywany w gaz,
c)	wodociągi lub stacje pomp przedsiębiorstwa zajmującego się dostawami wody, z których Ubezpieczony otrzymuje wodę,
d)	
jakiekolwiek naziemne usługi telekomunikacyjne świadczone na
rzecz Ubezpieczonego.
Dostawca lub Odbiorca Ubezpieczonego – dostawca lub odbiorca
Ubezpieczonego działający na terenie Polski, który pozostaje z Ubezpieczonym w bezpośrednich stosunkach handlowych polegających na dostawach lub odbiorze surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów
gotowych lub usług, z wyłączeniem Dostawcy Mediów Ubezpieczonego.
Maksymalny Okres Odszkodowawczy – określony przez Ubezpieczającego w Deklaracji Ubezpieczeniowej i wskazany w Polisie maksymalny
okres, w którym Ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia utraty Zysku Brutto, rozpoczynający się w dniu powstania Szkody w mieniu i trwający przez liczbę miesięcy określonych
w Polisie.
Nieubezpieczone Koszty Wytwarzania:
a)	koszty wytwarzania, które ulegają redukcji wraz ze spadkiem Obrotu, takie jak koszty surowców, materiałów, półproduktów, energii,
opakowań, transportu, wynagrodzeń, usług zewnętrznych, sprzedaży, w takim zakresie, w jakim ich wielkość zależy od wielkości produkcji, chyba że są one przeznaczone na utrzymanie ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub stanowią niezależne od wielkości zużycia
opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
b)	koszty niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem działalności operacyjnej Ubezpieczonego.
Obrót – suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczonemu
z tytułu sprzedanych lub dostarczonych produktów i/lub towarów oraz
ze świadczonych usług w ramach prowadzonej Działalności, z wyjątkiem przychodów osiąganych z operacji giełdowych lub innych inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym.
Obrót Standardowy:
a)	Obrót uzyskany w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody, którego długość odpowiada długości Okresu Odszkodowawczego,
b)	Obrót Standardowy może być odpowiednio zmodyfikowany w przypadkach, gdy sezonowość, zachodzące zmiany trendu rynkowego
lub inna specyfika prowadzonej Działalności wpłynęłyby na wyniki
takiej działalności niezależnie od poniesionej szkody,
c)	Obrót Standardowy zostanie ustalony w sposób najdokładniej określający wyniki, jakie Ubezpieczony uzyskałby w ciągu Okresu Odszkodowawczego w przypadku niewydarzenia się Szkody i kontynuowania Działalności w normalnych warunkach.
Okres Odszkodowawczy – okres rozpoczynający się w dniu powstania
Szkody w mieniu i trwający tak długo, jak długo następstwa tej Szkody
wywierają ujemne skutki na Zysk Brutto Ubezpieczającego, nie dłużej
jednak niż Maksymalny Okres Odszkodowawczy.
Okres Wyczekiwania – określony w Polisie okres, w którym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa przerwy lub zakłócenia Działalności. Okres Wyczekiwania rozpoczyna się w dniu powstania Szkody w mieniu.
Szacowany Zysk Brutto – Zysk Brutto szacowany w okresie równym
Maksymalnemu Okresowi Odszkodowawczemu, z uwzględnieniem
oczekiwanych trendów, specjalnych okoliczności i uwarunkowań rynkowych, mających wpływ na Obrót przedsiębiorstwa w takim okresie.
Zysk Brutto – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:
a)	sumą wartości Obrotu i wartości Zapasów według stanu na koniec
roku obrachunkowego a
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b)	sumą wartości Zapasów według stanu na początek roku obrachunkowego i Nieubezpieczonych Kosztów Wytwarzania,

– dla celów niniejszych definicji pomija się wszelkie korekty wprowadzone do bieżącego księgowania kosztów,
– słowa i wyrażenia użyte w definicjach mają znaczenie przypisywane im w księgach i księgowości Ubezpieczonego.
Spadek Wartości Obrotu po Szkodzie – kwota uzyskana z pomnożenia Wskaźnika Zysku Brutto przez wartość o jaką Obrót uzyskany
w Okresie Odszkodowawczym zmniejszył się na skutek zaistniałej Szkody w stosunku do Obrotu Standardowego.
Wskaźnik Zysku Brutto – udział procentowy Zysku Brutto w wartości
Obrotu dla roku obrachunkowego bezpośrednio poprzedzającego zakończony rok obrachunkowy, w którym powstała Szkoda w mieniu.
Zapasy – wyroby gotowe oraz produkcja w toku.
Zwiększone Koszty Działalności – kwota dodatkowych, niezbędnych
i uzasadnionych wydatków, wykraczających poza zwykłe wydatki Działalności poniesione w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku wartości
Obrotu w Okresie Odszkodowawczym.

§ 3. P
 rzedmiot Ubezpieczenia | Suma Ubezpieczenia |
Granica odpowiedzialności
1.	Polisa określa Sumę Ubezpieczenia dla Szacowanego Zysku Brutto
oraz Maksymalny Okres Odszkodowawczy.
2.	Podstawę ustalenia Sumy Ubezpieczenia stanowi kwota Zysku Brutto, wynikająca z dokumentów finansowych z zakończonego roku
obrachunkowego poprzedzającego zawarcie Umowy Ubezpieczenia, która powinna zostać skorygowana w sposób uwzględniający
trendy, specjalne okoliczności i uwarunkowania rynkowe, które miałyby wpływ na przebieg Działalności Ubezpieczonego, tak aby reprezentować maksymalnie przybliżony Zysk Brutto dla Maksymalnego
Okresu Odszkodowawczego, który zostałby osiągnięty przez Ubezpieczonego, gdyby nie doszło do Szkody.
3.	
Wysokość Sumy Ubezpieczenia dla Szacowanego Zysku Brutto
ustala się w oparciu o Deklarację Ubezpieczeniową Ubezpieczającego dla określonego Maksymalnego Okresu Odszkodowawczego,
przy czym w tej Deklaracji Ubezpieczeniowej powinny zostać wskazane wszystkie kategorie Nieubezpieczanych Kosztów Wytwarzania, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach finansowych
Ubezpieczonego, oraz ewentualne wskaźniki korekcyjne uwzględniające trendy, specjalne okoliczności i uwarunkowania rynkowe,
mogące mieć wpływ na Obrót przedsiębiorstwa w Maksymalnym
Okresie Odszkodowawczym.
4.	Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Ubezpieczonego Zdarzenia stanowi Suma Ubezpieczenia dla Szacowanego
Zysku Brutto określona w Polisie, powiększona o ewentualną odpowiedzialność dodatkową, wynikającą z dodatkowych klauzul włączonych do Umowy Ubezpieczenia dla ubezpieczenia utraty Zysku
Brutto, pomniejszona o kwotę obliczoną dla Okresu Wyczekiwania
lub Franszyzę Redukcyjną.
5.	
ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA PO SZKODZIE: Suma
Ubezpieczenia dla Szacowanego Zysku Brutto może zostać przywrócona do pierwotnej wysokości po szkodzie o wartość uznanego
roszczenia, za pisemną zgodą Ubezpieczyciela i pod warunkiem
opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki.

§ 4. S
 posób wyliczenia rzeczywistej utraty Zysku Brutto po
Szkodzie
1.	Jeżeli nastąpi przerwa lub zakłócenie Działalności na skutek zaistnienia Ubezpieczonego Zdarzenia w Ubezpieczonym Mieniu, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości
odpowiadającej Zyskowi Brutto utraconemu w Okresie Odszkodowawczym w wyniku takiej przerwy lub zakłócenia, z uwzględnieniem
zasad na jakich została ustalona Suma Ubezpieczenia oraz z zachowaniem poniższych postanowień.

1)	przy wyliczaniu Spadku Wartości Obrotu ustala się, iż poziom
Wskaźnika Zysku Brutto oraz wartość Obrotu w Okresie Odszkodowawczym będą reprezentować maksymalnie przybliżone
wyniki finansowe, które – gdyby nie Szkoda w Mieniu – zostałyby
osiągnięte przez Ubezpieczonego w danym okresie po jej zaistnieniu, po uprzednim uwzględnieniu trendów, specjalnych okoliczności i uwarunkowań rynkowych, które miałyby wpływ na
rozwój i przebieg działalności gospodarczej Ubezpieczonego
przed Szkodą lub po jej powstaniu;
2)	przy wyliczaniu Zwiększonych Koszty Działalności ustala się, iż:
a)	
całkowita kwota Zwiększonych Kosztów Działalności nie
może przekroczyć kwoty wyliczonej poprzez pomnożenie
Wskaźnika Zysku Brutto przez wartość unikniętego w ten
sposób spadku Obrotu,
b)	
całkowita kwota Zwiększonych Kosztów Działalności nie
może przekroczyć wartości Obrotu osiągniętego w okresie
dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających Szkodę,
c)	w żadnym wypadku Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wydatki w kwocie wyższej niż ta, za którą byłby
odpowiedzialny w przypadku, gdyby Ubezpieczony nie był
w stanie dalej prowadzić swojej Działalności.
3.	Dodatkowo przy wyliczaniu Obrotu uzyskanego w Okresie Odszkodowawczym zostaną uwzględnione następujące elementy:

3)	stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela w zakresie podjęcia działań w celu zmniejszenia utraty Zysku Brutto oraz udzielenia wszelkich
informacji, o które wystąpi Ubezpieczyciel w związku z określeniem
tych zaleceń.

§ 6. Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych poniższymi klauzulami postanowień niniejszej Umowy Ubezpieczenia, w granicach Sumy Ubezpieczenia deklarowanej przez Ubezpieczającego dla danej Ubezpieczonej Lokalizacji i z zastrzeżeniem Limitu Odpowiedzialności przyjętego dla
Ubezpieczonego Zdarzenia, które wystąpiło, następujące Dodatkowe
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej mają zastosowanie do niniejszej
sekcji C, o ile są dla nich ustanowione Limity Odpowiedzialności, wyraźnie wskazane w Polisie.
PRZEDMIOTOWE ROZSZERZENIA OCHRONY
A. Współzależności
1.	W przypadku kiedy Ubezpieczony prowadzi swoją Działalność poprzez szereg wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, dla których
prowadzona jest indywidualna ewidencja rachunkowa i dla których
możliwe jest jednoznaczne określenie wyników finansowych z prowadzonej działalności, postanowienia niniejszej Umowy Ubezpieczenia
dotyczące sposobu wyliczenia rzeczywistej utraty Zysku Brutto po
Szkodzie znajdują zastosowanie osobno dla każdej z jednostek, której
normalna działalność została zakłócona w wyniku zaistniałej Szkody.
Jednocześnie wartość utraconego Zysku Brutto oblicza się na podstawie wyniku całego przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, uwzględniając wpływ Szkody na Zysk Brutto Ubezpieczonego wynikający z powiązań i współzależności procesu produkcyjnego pomiędzy zasobami
przedsiębiorstwa dotkniętymi i niedotkniętymi Szkodą:

1)	wartość Zapasów uzyskana na podstawie zapisów księgowych
prowadzonych przez Ubezpieczonego, po urealnieniu ich wartości, oraz przychody uzyskane i należne z tytułu ich sprzedaży;

a)	zwiększający Spadek Wartości Obrotu całego przedsiębiorstwa,
jeżeli przerwa lub zakłócenie działalności w jednej z jednostek
organizacyjnych przedsiębiorstwa powoduje ograniczenie wykorzystania mocy produkcyjnych lub zasobów przedsiębiorstwa
w jednostce organizacyjnej niedotkniętej Szkodą,

2)	przychody uzyskane i należne z kontynuacji Działalności w trakcie Okresu Odszkodowawczego przez Ubezpieczonego lub
osobę działającą w jego imieniu, w innym miejscu niż Ubezpieczona Lokalizacja;

b)	zmniejszający Spadek Wartości Obrotu całego przedsiębiorstwa,
jeżeli istnieje możliwość wykorzystania mocy produkcyjnych lub
zasobów przedsiębiorstwa w jednostce organizacyjnej niedotkniętej Szkodą.

3)	odzysk po szkodzie, po urealnieniu jego wartości, oraz przychody uzyskane i należne z tytułu sprzedaży odzyskanego mienia.

2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie.

4.	
BIEGLI REWIDENCI: Wszelkie informacje lub szczegóły zawarte
w księgach rachunkowych Ubezpieczonego albo w innych księgach
czy dokumentach, których może zażądać Ubezpieczyciel do celów
zbadania lub weryfikacji jakichkolwiek roszczeń, mogą być przygotowywane przez biegłych rewidentów, jeżeli w danym czasie regularnie
działają oni na rzecz Ubezpieczonego, zaś ich sprawozdanie będzie
dowodem opartym na domniemaniu faktycznym odnośnie do informacji i szczegółów, których owo sprawozdanie dotyczy.
5.	ZASADA PROPORCJI PRZY WYPŁACIE ODSZKODOWANIA: Jeżeli deklarowana przez Ubezpieczającego Suma Ubezpieczenia dla
Szacowanego Zysku Brutto jest niższa od wartości wynikającej
z pomnożenia Wskaźnika Zysku Brutto przez wielkość faktycznego
Obrotu uzyskanego w Maksymalnym Okresie Odszkodowawczym
(niedoubezpieczenie), to wysokość odszkodowania ustalanego na
zasadach opisanych w niniejszej sekcji C, zmniejsza się w takiej proporcji, w jakiej w dniu powstania Szkody podana Suma Ubezpieczenia dla Szacowanego Zysku Brutto pozostaje do wartości, o której
mowa powyżej (Zasada Proporcji). Niedoubezpieczenie nie będzie
miało zastosowania:
1)	jeżeli niedoubezpieczenie nie przekracza 20%;
2)	w odniesieniu do szkód całkowitych.

§ 5. Obowiązki Ubezpieczonego
Ubezpieczony jest obowiązany do:
1)	
prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zabezpieczenia jej przed zniszczeniem lub
utratą;
2)	przedstawienia Ubezpieczycielowi dokumentów finansowych uzasadniających wysokość roszczenia w zakresie utraconego Zysku
Brutto;
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2.	Wartość utraconego Zysku Brutto stanowi sumę kwot wynikających
ze Spadku Wartości Obrotu po Szkodzie oraz ze Zwiększonych
Kosztów Działalności, pomniejszoną o wszelkie zaoszczędzone
w trakcie Okresu Odszkodowawczego wydatki obciążające Zysk
Brutto, których Ubezpieczony nie musiał ponosić lub poniósł je
w ograniczonym zakresie w wyniku powstania Szkody, z zastrzeżeniem że:

B. Automatyczne pokrycie na niedoszacowany Zysk Brutto
1.	Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność dodatkową zmniejszającą ryzyko niedoubezpieczenia, która może wynikać z niedoszacowania kwoty spodziewanego Szacowanego Zysku Brutto ustalonego na zasadach opisanych w niniejszej sekcji.
2.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
30% Sumy Ubezpieczenia Szacowanego Zysku Brutto wskazanego
w Polisie.
3.	Na potrzeby niniejszej klauzuli Ubezpieczający dostarczy Ubezpieczycielowi, nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Okresu
Ubezpieczenia, informacje potwierdzone przez biegłego rewidenta
lub audytora, na temat faktycznie osiągniętego Zysku Brutto w Okresie Ubezpieczenia.
4.	Dodatkowa Składka, wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli, zostanie rozliczona w ciągu 120 dni po zakończeniu
Okresu Ubezpieczenia, według zasad opisanych poniżej:
a)	w przypadku gdy ostateczna wartość osiągniętego Zysku Brutto, wyliczona dla Maksymalnego Okresu Odszkodowawczego
na podstawie potwierdzonego przez biegłych rewidentów Ubezpieczonego sprawozdania finansowego, określającego wartość
Zysku Brutto osiągniętego w roku obrachunkowym odpowiadającym ostatniemu Okresowi Ubezpieczenia:
– okaże się mniejsza od Szacowanego Zysku Brutto deklarowanego przez Ubezpieczającego na początku Okresu Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokona zwrotu pro rata niewykorzystanej składki od różnicy wynikającej z przeszacowania
Zysku Brutto, z zastrzeżeniem że w żadnym wypadku zwrot
składki nie może przekroczyć 30% składki za cały Okres
Ubezpieczenia,
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– okaże się większa od Szacowanego Zysku Brutto deklarowanego przez Ubezpieczającego na początku okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający dokona dopłaty pro rata dodatkowej
składki od różnicy wynikającej z przeszacowania zysku brutto,
nie więcej jednak niż 30% Składki zapłaconej za cały Okres
Ubezpieczenia,
b)	jeżeli Maksymalny Okres Odszkodowawczy jest dłuższy niż 12
miesięcy, to sprawozdanie powinno dotyczyć odpowiednio wydłużonego okresu, liczonego wstecz od końca Okresu Ubezpieczenia,
c)	jeśli w trakcie Okresu Ubezpieczenia wydarzyła się Szkoda, której rezultatem było roszczenie z tytułu utraty Zysku Brutto, w celu
ostatecznego rozliczenia Składki wartość Zysku Brutto zawarta
w powyższym sprawozdaniu finansowym zostanie zwiększona
o kwotę, o jaką Zysk Brutto zmniejszył się w trakcie roku obrachunkowego w konsekwencji tej Szkody.
ZAKRESOWE ROZSZERZENIA OCHRONY
A. Klauzula braku dostawy mediów
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o utratę Zysku Brutto wynikającą
z przerwy lub zakłócenia prowadzonej Działalności Ubezpieczonego
na skutek braku dostawy elektryczności, gazu, wody, systemu telekomunikacyjnego do Ubezpieczonej Lokalizacji, będącą następstwem szkody w mieniu Dostawcy Mediów Ubezpieczonego, spowodowanej bezpośrednio Ubezpieczonym Zdarzeniem objętym
zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami sekcji A niniejszych OWU, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.	Z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszej klauzuli,
wyłącza się szkody objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 7 sekcji A (Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej) oraz szkody powstałe w napowietrznych liniach przemysłowych Dostawcy Mediów Ubezpieczonego, znajdujących się
powyżej 500 metrów od Ubezpieczonej Lokalizacji.
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie. Polisa wskazuje też
Maksymalny Okres Odszkodowawczy, mający zastosowanie do niniejszej klauzuli.
B. Klauzula braku dostępu
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o utratę Zysku Brutto wynikającą
z przerwy lub zakłócenia prowadzonej Działalności Ubezpieczonego
w wyniku braku lub utrudnienia dostępu do Ubezpieczonej Lokalizacji, będącą następstwem szkody w mieniu znajdującym się w promieniu 500 metrów od Ubezpieczonej Lokalizacji, spowodowanej
bezpośrednio Ubezpieczonym Zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami sekcji A niniejszych OWU,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2.	Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej klauzuli istnieje
również w sytuacji, gdy uprawnione organy władzy wydały zakaz dostępu lub korzystania z Ubezpieczonej Lokalizacji na skutek zdarzeń
opisanych w ust. 1 powyżej.
3.	Z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszej klauzuli, wyłącza się Szkody objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 7 sekcji A (Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej).
4.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie. Polisa wskazuje też
Maksymalny Okres Odszkodowawczy, mający zastosowanie do niniejszej klauzuli.
C. Klauzula szkód u nazwanych Dostawców lub Odbiorców
Ubezpieczonego
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o utratę Zysku Brutto wynikającą
z przerwy lub zakłócenia prowadzonej Działalności Ubezpieczonego,
będącą następstwem szkody w mieniu wymienionego w Polisie Dostawcy lub Odbiorcy Ubezpieczonego, spowodowanej bezpośrednio Ubezpieczonym Zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami sekcji A niniejszych OWU, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.	Z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszej klauzuli, wyłącza się Szkody objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 7 sekcji A (Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej).
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie. Polisa wskazuje też
Maksymalny Okres Odszkodowawczy, mający zastosowanie do niniejszej klauzuli.
D. Klauzula szkód u nienazwanych Dostawców lub Odbiorców
Ubezpieczonego
1.	Zakres ubezpieczenia rozszerza się o utratę Zysku Brutto wynikającą
z przerwy lub zakłócenia prowadzonej Działalności Ubezpieczonego,
będącą następstwem szkody w mieniu niewymienionego w Polisie
Dostawcy lub Odbiorcy Ubezpieczonego, spowodowanej bezpośrednio Ubezpieczonym Zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami sekcji A niniejszych OWU, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.	Z ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszej klauzuli, wyłącza się szkody objęte zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 7 sekcji A (Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej).
3.	Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do
Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie. Polisa wskazuje też
Maksymalny Okres Odszkodowawczy, mający zastosowanie do niniejszej klauzuli.
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