
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk Electronic Equipment Protect Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z dnia 1 lipca 2017 r. (OWU). W przypadku negocjacji 
warunków ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie majątkowe od szkód rzeczowych dedykowane sprzętowi elektronicznemu równego rodzaju (szkody wew. i zewnętrzne). 
  

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  
 
 

� MIENIE: Szkody na mieniu opisanym w polisie – straty, które 
ubezpieczony poniósł wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
rzeczy wskutek każdego zdarzenia przyszłego i niepewnego 
o charakterze nagłym, niezależnym od woli ubezpieczonego 
i wyrządzające szkodę, mające miejsce w obrębie ubezpieczonej 
lokalizacji w okresie ubezpieczenia, za skutki którego 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie została wyłączona na 
podstawie innych postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia oferowany przez 
Electronic Equipment Protect obejmuje: 

� PD – Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, (m.in. niewłaściwa 
obsługa, brak kwalifikacji, niewłaściwe użytkowanie, świadome lub 
celowe zniszczenie przez osoby trzecie); ogień (z płomieniami lub 
bez), wszelkiego rodzaju eksplozje, implozje, uderzenia pioruna, 
upadek statku powietrznego, a także szkody wynikłe w związku 
z gaszeniem, rozbiórką i porządkowaniem pogorzeliska oraz straty 
powstałe w trakcie wykonywania tych czynności; zalanie wodą 
z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, wylew wód gruntowych, 
wód deszczowych, korozję, parę, mróz, przemieszczanie się lodu, 
wilgoć oraz inne rodzaje cieczy; burzę, wiatr, przypływy sztormowe, 
grad, lawinę, osuwanie się skał; błędy projektowe, wady materiałowe, 
odchylenia od norm produkcyjnych, przepięcie, indukcję oraz 
wywołane pośrednio przez wyładowania atmosferyczne. (Sekcja 1 
OWU) 

� UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW DANYCH: Ochronę ubezpieczeniową 
można też rozszerzyć o rzeczywista utratę danych (informacje 
odczytywane przez urządzenia), np. dane główne i transakcyjne ze 
zbiorów danych i baz danych, licencjonowane programy standardowe 
produkcji seryjnej, dane z programów aplikacyjnych produkowanych 
jednostkowo; nośniki danych (nośniki przechowujące informacje 
odczytywane przez urządzenia), na których zgromadzone są 
ubezpieczone dane, z zastrzeżeniem że użytkownik ma możliwość 
ich wymiany, np. wyjmowane dyski magnetyczne, taśmy 
magnetyczne, dyskietki w następstwie częściowego lub całkowitego 
mienia ubezpieczonego w sekcji 1 OWU. 

� UBEZPIECZENIE KOSZTÓW DODATKOWYCH: Ochronę 
ubezpieczeniową można też rozszerzyć o rzeczywiste poniesione 
koszty np. koszty użytkowania systemów zewnętrznych; koszty 
wynajmu urządzeń zastępczych; koszty zastosowania innych 
procesów roboczych i metod produkcji; dodatkowe wynagrodzenie 
dla stałych oraz dodatkowo zatrudnionych pracowników; koszty 
skorzystania z usług osób trzecich; które Ubezpieczony zmuszony 
jest ponieść w następstwie szkody materialnej w odniesieniu do 
ubezpieczonego sprzętu w ramach sekcji 1 OWU  
 

Całkowita odpowiedzialność ubezpieczyciela na podstawie umowy 
ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia tj. kwoty 
określonej dla danego rodzaju ubezpieczonego zdarzenia, przedmiotu 
ubezpieczenia lub sekcji wskazanej w polisie.  
 
Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia 
zostanie obliczone według zasady przywrócenia zniszczonego lub 
uszkodzonego mienia do stanu sprzed powstania szkody lub wymiany 
tego mienia, z uwzględnieniem zasad, na jakich została ustalona suma 
ubezpieczenia. 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  
Ubezpieczenie to nie obejmuje m.in. następujących ryzyk: 

 
×××× Szkód, odpowiedzialności, kosztów ani wydatków w sposób 

bezpośredni lub pośredni spowodowanych którąkolwiek z 
okoliczności wymienionych w wył ączeniach ogólnych  warunków 
ubezpieczenia, w tym m.in.: broń jądrową, promieniowanie lub 
skażenie promieniotwórcze pochodzące z jakiegokolwiek paliwa 
jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych 
powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej, wojny, 
rebelii, niepokojów społecznych, działania umyślnego i rażącego 
niedbalstwa ubezpieczonego, nieuczciwości personelu. 
Tajemniczego zniknięcia, ubytków inwentaryzacyjnych, skażenia i 
zanieczyszczenia innego niż wynikającego z ubezpieczonego 
zdarzenia, strajków zamieszek i rozruchów społecznych, 
zarysowania, oddziaływania wilgotnego lub przesuszonego 
powietrza, suchości powietrza, zmiany temperatury lub wilgotności, 
kurczenia się, gnicia, utraty wagi, skurczenia, wyparowania, zmian 
koloru, faktury lub wykończenia, zmiany zapachu, działania pyłu 
azbestowego lub produkcji wyrobów azbestowych, aktu 
terrorystycznego, konfiskaty i lub zawłaszczenia przez władze 
publiczne, działania pleśni i grzybów, działania wirusów i cyberataku.  

×××× Mienia wył ączonego  na podstawie ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, w tym m.in.  
- Dla Sekcji 1 PD: materiałów pomocniczych ani użytkowych (np. 

płyny wywołujące, odczynniki, tonery, czynniki chłodzące i środki 
gaśnicze, taśmy fotograficzne, filmy, nośniki obrazu i dźwięku, 
folie filmowe, papier specjalistyczny, głowice i taśmy do drukarek, 
paski napędowe, pipety); wszelkiego rodzaju narzędzi (np. 
wiertła, frezy, zaciski); pozostałych części, które podczas okresu 
użytkowania ubezpieczonego przedmiotu podlegają częstej 
wymianie (np. bezpieczniki, źródła światła, akumulatory, filtry); 

- Dla Sekcji 2: nośników danych, które nie mogą być wymieniane 
przez użytkownika (np. dyski twarde, pamięci półprzewodnikowe); 
danych ani programów zapisanych w pamięci głównej jednostki 
centralnej (CPU), ani rodzajów danych niewymienionych w § 14.; 
dodatkowych kosztów (np. koszty zakupu nowych licencji) 
poniesionych ze względu na zabezpieczenie ubezpieczonych 
danych lub programów przed kopiowaniem i/lub programami 
kontroli dostępu bądź podobnymi procedurami. 

- Dla Sekcji 3: strat lub szkód w tym: w sprzęcie, który jest 
wyłączony z ubezpieczenia w ramach sekcji 1; w lampach 
elektronowych ani pośrednich nośnikach obrazu nieobjętych 
niniejszym ubezpieczeniem; w urządzeniach zasilających 
(urządzenia klimatyzacyjne, agregaty prądotwórcze, urządzenia 
awaryjnego podtrzymania zasilania, dyżurne agregaty 
prądotwórcze i inne urządzenia wspomagające działanie 
zespołów elektronicznych); zmian (zniekształcenie, przekręcenie, 
sfałszowanie, skasowanie) danych lub programów. Ponadto 
wyłączone są koszty w tym koszty dodatkowe wynikające z lub 
bezpośrednio bądź pośrednio spowodowane przez m.in. 
ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone 
przez władze publiczne; braku kapitału na odbudowę lub wymianę 
utraconych przedmiotów, lub naprawy przedmiotów 
uszkodzonych; modernizacji lub remontów ubezpieczonych 
przedmiotów w toku napraw lub w toku ich wymiany; 
zanieczyszczeń, zniszczeń lub strat w surowcach, produkcji 
w toku ani produktach finalnych. 

 

Ubezpieczenie maj ątkowe sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
 

Przedsi ębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu  
działająca przez Oddział w Polsce 

Produkt:   
Electronic Equipment  Protect 

 



Odszkodowanie zostanie wypłacone z potrąceniem franszyzy 
redukcyjnej wskazanej w polisie.  

Jakie s ą ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?  
 
W zakresie ubezpieczenia, odpowiedzialności za szkody jest 

m.in.: 
!!!! 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, to ani Ubezpieczający, 
ani Ubezpieczony nie mogą żądać świadczenia przewyższającego 
wysokość poniesionej 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 

!!!! Jeżeli Suma Ubezpieczenia deklarowana przez Ubezpieczającego, 
a wskazana w polisie, dla poszczególnych przedmiotów 
ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia 
w dniu szkody, wysokość ustalonego odszkodowania ulega 
zmniejszeniu w proporcji, w jakiej deklarowana suma ubezpieczenia 
przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień 
szkody, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli niedoubezpieczenia. 
 

 
Gdzie obowi ązuje ubezpieczenie  
W miejscu prowadzenia działalności przez ubezpieczonego stanowiącym jego własność lub wykorzystywanym przez niego na potrzeby 
na terenie RP, wyraźnie wskazanym w Polisie. 

 
Co nale ży do obowi ązków ubezpieczonego?  
 
 

- Zapewnienie bezpieczeństwa ubezpieczonego mienia m.in. poprzez: zachowanie należytej staranność w utrzymaniu ubezpieczonej lokalizacji 
i wszystkich aktywów wykorzystywanych w ramach działalności w dobrym stanie technicznym, przestrzeganie 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, podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych środków ostrożności w celu starannego doboru pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, stosowanie się do 
wszystkich zaleceń, rekomendacji i nakazów dokonanych przez jakiekolwiek władze oraz uzgodnionych z ubezpieczycielem działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa, utrzymywanie wszelkich zabezpieczeń przeciwpożarowych i środków z zakresu ochrony bezpieczeństwa 
znajdujących się pod kontrolą Ubezpieczonego oraz istniejących w dniu wejścia w życie Umowy Ubezpieczenia w stanie w pełni sprawnym i 
efektywnym, i nie będą pogarszane ani usuwane bez pisemnej zgody ubezpieczyciela. 

- Poinformowanie ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie okolicznościach o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy 
Ubezpieczenia, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. 

- W przypadku wystąpienia szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest m.in. użyć wszelkich dostępnych środków w celu ograniczenia szkody w 
ubezpieczonym mieniu oraz zabezpieczyć bezpośrednio zagrożone mienie przed szkodą, bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o 
ubezpieczonym zdarzeniu, 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.), ma nie dokonywać ani nie 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, zmniejszenia rozmiaru szkody lub wymaga tego interes publiczny  

 
 

Jak i kiedy  należy opłaca ć składki?  
Jednorazowo lub ratalnie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie, dokonując wpłaty na podane w polisie konto ubezpieczyciela.  

 
Kiedy  rozpoczyna si ę i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  
Ochrona ubezpieczeniowa 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.  
Ochrona ubezpieczenia kończy się wraz z końcem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta lub z datą wcześniejszego 
rozwiązania umowy ubezpieczenia lub jej wygaśnięcia. Ochrona kończy się również po upływie 7 dni od otrzymania wezwania, 
wynikającego z braku opłacenia składki. 

 
Jak rozwi ązać umow ę ubezpieczenia?  
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 poprzez wysłanie oświadczenia do ubezpieczyciela na adres: Colonnade,  
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 

 


