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Nota informacyjna

1.	 	Informacje	 dotyczące	 przesłanek	 wypłaty	 odszkodowania	 i	 innych	 świadczeń	 zawarte	 są	
w	następujących	częściach	warunków	ubezpieczenia:

	 §	5	ust.	2,	§	6–8,	§	13,	§	14	ust.	1,	§	15–17,	§	19,	§	21.		

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:

	 	§	2	ust.	1,	§	3	ust.	4,	§	5	ust.	2,	§	8,	§	9,	§	10	ust.	4	i	5,	§	11,	§	12,	§	13	ust.	2,	§	14	ust.	2,	
§	18–20	§	21	ust.	2	i	3,	§	22	ust.	2,	5	i	9,	§	23	ust.	7,	§	24	ust.	5	i	6,	§	25	ust.	4,	§	26,	§	29	
ust.	1,	§	30	ust.	4,	§	32,	§	33,	§	37	ust.	1,	§	38.	
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§ 1.  Ogólne warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk 
montażu

Na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich ryzyk mon-
tażu, zwanych dalej Warunkami Ogólnymi, Colonnade Insurance S.A. 
zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Luksemburgu pod nume-
rem: B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, 
działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Od-
dział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział KRS, pod numerem 0000678377, NIP 1070038451, z siedzi-
bą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, zwana dalej Colonnade, zawiera 
z Ubezpieczającym umowę ubezpieczenia, zwaną dalej Umową.

§ 2. Definicje

1.  Franszyza redukcyjna – określona w Polisie wartość (procentowa, 
kwotowa lub procentowo-kwotowa) pomniejszająca odszkodowanie 
z  tytułu każdej szkody. Możliwe jest ustalenie różnych franszyz re-
dukcyjnych dla różnych przedmiotów ubezpieczenia oraz różnych 
zdarzeń losowych będących przyczyną wypadków ubezpieczenio-
wych.

2.  Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – koszty poniesione 
w następstwie każdego wypadku ubezpieczeniowego, obejmujące 
koszty:

 1)  złomowania, usunięcia rumowiska lub usunięcia uszkodzonych 
części wznoszonych obiektów;

 2)  rozebrania lub wywiezienia nieuszkodzonych części wznoszo-
nych obiektów zanim rozpocznie się naprawa części uszkodzo-
nych;

 3)  usunięcia obcych materiałów, takich jak gruz, muł, glina itp., po-
krywających gotowe elementy, niezależnie od tego czy zostały 
przyniesione z zewnątrz, czy też pochodziły z placu budowy.

3.  Sprzęt, wyposażenie budowy – sprzęt, wyposażenie inne niż ma-
szyny budowlane wykorzystywane przy realizacji robót budowlanych, 
z nimi związane, niebędące przedmiotem prac kontraktowych, takie 
jak rusztowania, ogrodzenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i prze-
ciwkradzieżowe placu budowy itp.

4.  Maszyny budowlane – urządzenia mechaniczne i/lub maszyny 
(w tym samobieżne maszyny, które wymagają obsługi przez co naj-
mniej jednego operatora), przeznaczone do wykonywania robót bu-
dowlanych.

5.  Zaplecze placu montażu – wszelkiego rodzaju pomieszczenia 
i obiekty magazynowe, socjalne, warsztatowe, a także inne obiekty 
pomocnicze zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia, przeznaczone 
do wykorzystania w związku z robotami montażowymi.

6.  Kradzież z włamaniem:

 1)  dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamknięte-
go lokalu, po usunięciu z użyciem siły i narzędzi istniejących za-
bezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobio-
nym lub dopasowanym bądź też kluczem oryginalnym, zdobytym 
przez sprawcę wskutek kradzieży z włamaniem do innego lokalu 
lub w wyniku rabunku;

 2)  dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z  lokalu, 
w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeżeli Ubez-
pieczony nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności 
tego faktu stwierdzić oraz pod warunkiem, że sprawca pozostawił 
w pomieszczeniu ślady, które mogą zostać użyte jako środki do-
wodowe.

7.  Rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej 
natychmiastowego użycia bądź przez doprowadzenie osoby napad-
niętej do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

8.  Wartość odtworzeniowa nowa:
 1)  dla prac kontraktowych – pełna wartość prac kontraktowych 

włącznie z wszelkimi materiałami, robocizną, frachtem (z wyłącze-
niem frachtu ekspresowego i lotniczego), cłem i innymi opłatami 
oraz materiałami i pozycjami dostarczonymi przez inwestora lub 
innego zleceniodawcę na dzień odebrania prac kontraktowych 
lub oddania ich do eksploatacji;

 2)  dla materiałów powierzonych – koszt zakupu materiałów powie-
rzonych z uwzględnieniem frachtu (z wyłączeniem frachtu ekspre-
sowego i lotniczego), cła i innych opłat oraz materiałów i pozycji 
dostarczonych przez inwestora lub innego zleceniodawcę na 
dzień odebrania prac kontraktowych lub oddania ich do eksplo-
atacji;

 3)  dla sprzętu i wyposażenia oraz zaplecza budowy – koszt wymiany 
ubezpieczonych rzeczy na nowe pozycje tego samego rodzaju 
i  mocy wraz z  frachtem (z  wyłączeniem frachtu ekspresowego 
i lotniczego), cłem i innymi opłatami;

 4)  dla maszyn budowlanych – wartość nowa maszyn budowlanych, 
co oznacza koszt wymiany takiej maszyny na nową tego samego 
rodzaju i mocy wraz z frachtem (z wyłączeniem frachtu ekspreso-
wego i lotniczego), cłem i innymi opłatami.

9.  Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa nowa ubezpieczo-
nego przedmiotu pomniejszona stosownie do stopnia jego aktualne-
go zużycia technicznego.

10.  System sum stałych – Ubezpieczający w deklaracji określa sumę 
ubezpieczenia, tzn. maksymalną granicę odpowiedzialności, sumu-
jąc wartość wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia przedmio-
tów będących własnością Ubezpieczającego.

11.  System na pierwsze ryzyko – Ubezpieczający w deklaracji wska-
zuje maksymalną wartości pierwszej szkody, która będzie określała 
wartość sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, tzn. maksymalne-
go limitu odpowiedzialności na szkodę. Każde wypłacone odszko-
dowanie pomniejsza odpowiednio maksymalny limit odpowiedzial-
ności.

§ 3. Strony Umowy
1.  Przez Ubezpieczającego należy rozumieć przedsiębiorcę w świetle 

przepisów o działalności gospodarczej, który zawarł Umowę z Co-
lonnade i na tej podstawie zobowiązał się do zapłaty składki. Jeżeli 
Umowa nie jest zawarta na cudzy rachunek, Ubezpieczający jest jed-
nocześnie Ubezpieczonym.

2.  Umowa może zostać zawarta na cudzy rachunek. Colonnade może 
wysunąć również przeciwko Ubezpieczonemu zarzuty, które mają 
wpływ na odpowiedzialność Colonnade z tytułu Umowy.

COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME ODDZIAŁ W POLSCE

ERECTION ALL RISK PROTECT – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
WSZYSTKICH RYZYK MONTAŻU
zatwierdzone przez dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 1 września 2017 r., mają 
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 września 2017 r.
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3.  W przypadku gdy Umowa zawierana jest na cudzy rachunek, Ubez-
pieczający zobowiązany jest do doręczenia Ubezpieczonemu OWU 
przed jego przystąpieniem do Umowy oraz odebrania od Ubezpie-
czonego pisemnego oświadczenia o otrzymaniu OWU. Ubezpiecza-
jący za zgodą Ubezpieczonego może także przekazać OWU Ubez-
pieczonemu na innym trwałym nośniku.

4.  Jeżeli Ubezpieczony finansuje koszt składki, ochrona ubezpiecze-
niowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się pod warunkiem, że 
Ubezpieczający przed przekazaniem Ubezpieczonemu OWU ode-
brał od niego pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na finanso-
wanie kosztu składki i przekazał to oświadczenie Ubezpieczycielowi.

§ 4.  Postanowienia dodatkowe lub odmienne oraz sprawy 
nieuregulowane w Umowie

1.  Strony mogą uzgodnić wprowadzenie do Umowy postanowień do-
datkowych lub odmiennych od ustalonych w Warunkach Ogólnych, 
pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Wa-
runkach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodek-
su cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i  reasekura-
cyjnej oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ 5. Informacje podstawowe
1.  Umowa może przewidywać rozszerzenie zakresu odpowiedzialności 

zgodnie z postanowieniami dodatkowych klauzul, których treść wy-
raźnie wskazuje, iż zastosowanie do nich mają niniejsze Warunki 
Ogólne.

2.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i tylko w miejscu, które zostało określone w Polisie.

ROZDZIAŁ I – SZKODY MATERIALNE

§ 6. Przedmiot ubezpieczenia
1.  Na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych ubez-

pieczeniem mogą być objęte, o ile są wskazane w Polisie:
 1)  trwałe i tymczasowe roboty kontraktowe (w tym wartość kontrak-

tu oraz wszelkie materiały wykorzystane do realizacji kontraktu);
 2)  maszyny;
 3)  sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze placu montażu;
 4)  koszty usunięcia pozostałości po szkodzie;
 5)  maszyny budowlane lub montażowe.
2.  Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zgodą Colonnade ubezpie-

czenie może objąć zakres szerszy niż wskazany powyżej w ust. 1.

§ 7. Zakres ubezpieczenia
Z  zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Colonnade wskazanych 
w Warunkach Ogólnych, ubezpieczenie w zakresie wynikającym z § 6 
obejmuje wszelkie szkody, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszko-
dzeniu mienia, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym 
i nieprzewidzianym, w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia.

§ 8. Miejsce ubezpieczenia
Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczenia istnieje jedynie 
w miejscu określonym w Polisie jako miejsce prowadzonych prac mon-
tażowych.

§ 9. Wyłączenia szczególne do rozdziału I
Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za:
1)  szkodę do wysokości franszyzy redukcyjnej, określonej w  Polisie, 

która pomniejsza odszkodowanie za każdą szkodę;
2)  jakiegokolwiek rodzaju straty następcze, w tym kary umowne, straty 

spowodowane opóźnieniem, niewypełnieniem, utratą kontraktu;
3)  straty lub szkody spowodowane błędami projektowymi;
4)  koszt wymiany, naprawy lub poprawienia wadliwego materiału lub 

wykonania; nie są jednak wyłączone straty lub szkody w pozycjach 
wykonanych poprawnie, będące wynikiem wypadku spowodowane-
go wadliwym materiałem lub wykonaniem innych pozycji;

5)  szkody lub straty będące wynikiem normalnego zużycia, korozji, utle-
nienia, pogorszenia jakości spowodowanego nieużywaniem lub od-
działywaniem warunków atmosferycznych;

6)  straty lub uszkodzenia sprzętu, wyposażenia budowlanego ani ma-
szyn budowlanych lub montażowych, spowodowane awarią elek-
tryczną lub mechaniczną, rozerwaniem, zepsuciem, zamarznięciem 
czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwym smarowaniem lub 
brakiem oleju lub czynnika chłodzącego;

7)  straty lub szkody w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, 
taborze pływającym lub samolotach;

8)  straty lub uszkodzenia akt, rysunków, rachunków, asygnat, gotówki, 
znaczków, dokumentów, skryptów dłużnych, papierów wartościo-
wych lub czeków;

9) próby i testy;
10)  straty lub szkody ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji;
11)  kradzież zwykłą przedmiotu ubezpieczenia – bez oznak włamania 

lub rabunku.

§ 10. Suma ubezpieczenia
1.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Co-

lonnade za szkodę.
2.  Sumę ubezpieczenia, ustaloną na podstawie deklaracji Ubezpiecza-

jącego zawartej we wniosku, o  którym mowa w  § 23 Warunków 
Ogólnych, określa Polisa.

3.  Suma ubezpieczenia ustalona w sposób wskazany w ust. 2 powinna 
stanowić:

 1)  w odniesieniu do pozycji wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1) – pełną 
wartość robót kontraktowych przy zakończeniu montażu, włącz-
nie z wszystkimi materiałami, robocizną, frachtem, cłem i opłata-
mi oraz materiałami i  pozycjami dostarczonymi przez zlecenio-
dawcę;

 2)  w  odniesieniu do pozycji wymienionych w  § 6 ust. 1 pkt 2)–4) 
i w ust. 2 – wartość nową sprzętu i wyposażenia budowlanego 
lub montażowego i maszyn budowlanych lub montażowych, co 
oznacza koszt wymiany ubezpieczonych przedmiotów na nowe 
tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

4.  Ubezpieczający zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Colonna-
de o każdej zmianie o ponad 10% kosztów robocizny lub cen mate-
riałów, które były podstawą zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem że wynikające z tej zmiany podwyższenie lub obni-
żenie sumy ubezpieczenia będzie skuteczne dopiero po potwierdze-
niu go przez Colonnade stosownym aneksem do Polisy lub innym 
dokumentem.

5.  Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego i  na tej podstawie 
wskazana w  Polisie suma ubezpieczenia będzie niższa od odpo-
wiednich wartości wskazanych w ust. 3, zachodzi niedoubezpiecze-
nie i wówczas będą miały zastosowanie postanowienia § 11 niniej-
szych Warunków Ogólnych.

6.  W systemie sum stałych Colonnade ubezpiecza:
 1)  prace kontraktowe;
 2)  materiały powierzone;
 3)  maszyny budowlane.
7.  W systemie na pierwsze ryzyko Colonnade ubezpiecza:
 1)  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 2)  sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze placu montażu.

§ 11. Niedoubezpieczenie
1.  W  przypadku gdy zadeklarowane przez Ubezpieczającego sumy 

ubezpieczenia dla pozycji wymienionych w § 6 są niższe od odpo-
wiadającej im wartości określonej w § 10 ust. 3, Colonnade wypłaci 
odszkodowanie w wysokości wynikającej z takiej proporcji, w jakiej 
zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do kwoty faktycznej 
całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

2.  Powyższą zasadę stosuje się do każdego ubezpieczonego przed-
miotu ubezpieczenia oddzielnie.

3.  Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się:
 1)  do kosztów i przedmiotów ubezpieczonych na pierwsze ryzyko;
 2)  jeżeli różnica między zadeklarowaną sumą ubezpieczenia a war-

tościami określonymi w § 10 ust. 3 jest mniejsza niż 10%.

§ 12. Ubezpieczenie powyżej wartości
Jeżeli zadeklarowana suma ubezpieczenia jest wyższa od faktycznej 
wartości mienia wyznaczonej tą samą metodą co zadeklarowana suma 
ubezpieczenia, odpowiedzialność Colonnade ograniczona jest do wyso-
kości faktycznej szkody lub straty.
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§ 13. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
1.  Wysokość szkody odpowiada:
 1)  w przypadku szkody częściowej podlegającej naprawie – koszto-

wi naprawy koniecznemu do przywrócenia uszkodzonego mienia 
do stanu, w jakim było bezpośrednio przed szkodą, po potrące-
niu wartości części tego mienia odzyskanego po szkodzie;

 2)  w przypadku szkody całkowitej (polegającej na utracie mienia lub 
jego uszkodzeniu bez możliwości naprawy) – wartości rzeczywi-
stej mienia bezpośrednio przed szkodą, po potrąceniu wartości 
części tego mienia odzyskanego po szkodzie.

2.  Colonnade dokona wypłaty odszkodowania po dokonaniu naprawy 
lub wymiany uszkodzonego mienia, potwierdzonej odpowiednimi ra-
chunkami i dokumentami. Colonnade pokryje koszty naprawy, o ile 
jest ona technicznie możliwa, a  jej koszt będzie niższy niż wartość 
rzeczywista mienia bezpośrednio przed szkodą – w przeciwnym wy-
padku szkoda uznawana jest za całkowitą i stosuje się do niej posta-
nowienia ust. 1 pkt 2) powyżej.

3.  Koszty jakichkolwiek zmian lub napraw, skutkujących uzupełnieniem 
i/lub ulepszeniem ubezpieczonego mienia w  stosunku do stanu 
sprzed szkody, nie są objęte zakresem ubezpieczenia.

4.  Wszelkie koszty dodatkowe, poniesione z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych, pracy w  porze nocnej, pracy w  święta ustawowe 
oraz transportu ekspresowego, będą objęte zakresem ubezpiecze-
nia jedynie w przypadku, gdy zostanie to potwierdzone przez Colon-
nade na piśmie.

§ 14.  Wypłata w gotówce, naprawa lub wymiana 
ubezpieczonego mienia

1.  Spełnienie świadczenia ubezpieczeniowego polega na wypłacie od-
szkodowania w gotówce.

2.  Odszkodowanie wypłacane przez Colonnade jako zwrot kosztów na-
prawy lub wymiany uszkodzonego mienia nie może przekroczyć od-
powiadającej im sumy ubezpieczenia określonej w Polisie, a odszko-
dowanie nie będzie większe od kosztów, jakie należałoby ponieść na 
taką naprawę lub wymianę w dniu szkody.

ROZDZIAŁ II – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

§ 15. Przedmiot ubezpieczenia
Colonnade udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z prowa-
dzeniem określonych w  umowie prac budowlanych lub posiadaniem 
i wykorzystywaniem w trakcie tych prac mienia Ubezpieczony jest zobo-
wiązany do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią w na-
stępstwie:
1)  uszkodzenia ciała lub choroby wskutek wypadku, tj. zdarzenia o cha-

rakterze nagłym i niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpie-
czonego;

2)  utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
jeżeli zdarzyły się na miejscu budowy lub w odległości 20 metrów od 
niej, podczas okresu ubezpieczenia.

§ 16. Zakres ubezpieczenia
Colonnade zapewni Ubezpieczonemu pokrycie:
1)  zobowiązań Ubezpieczonego, wynikających z  roszczeń poszkodo-

wanych z tytułu szkód wymienionych w § 15, z zastrzeżeniem wyłą-
czeń odpowiedzialności Colonnade wskazanych w niniejszych Wa-
runkach Ogólnych;

2)  wszelkich kosztów i wydatków związanych z procesem sądowym, 
które Ubezpieczony jest zobowiązany zwrócić wnoszącemu rosz-
czenie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz wszel-
kich kosztów i wydatków związanych z wyżej wymienionym proce-
sem sądowym, poniesionych za pisemną zgodą Colonnade,

z  zastrzeżeniem że odpowiedzialność Colonnade nie przekroczy sum 
gwarancyjnych wymienionych w Polisie.

§ 17. Suma gwarancyjna
1.  Górna granica odpowiedzialności Colonnade z tytułu wypadku ubez-

pieczeniowego wraz z kosztami dodatkowymi określonymi w § 16 
pkt 1) i 2), bez względu na liczbę roszczeń powstałych w jego wyniku.

2.  Suma gwarancyjna określona jest w Polisie.

§ 18. Wyłączenia szczególne do rozdziału II
1.  Colonnade nie zapewnia Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczenio-

wej z tytułu:
 1)  roszczeń poszkodowanych do kwoty franszyzy redukcyjnej, okre-

ślonej w Polisie, która pomniejsza odszkodowanie z tytułu każde-
go roszczenia;

 2)  roszczeń poszkodowanych z  tytułu uszkodzenia mienia, gruntu 
lub budynków, spowodowanego wibracją lub usunięciem, lub 
osłabieniem elementów nośnych lub nośności gruntu, lub z tytułu 
uszkodzenia ciała w  następstwie wyżej wymienionych zdarzeń, 
chyba że umówiono się inaczej, a  stosowna adnotacja została 
poczyniona w Polisie.

2.  Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Ubezpie-
czonego powstałe w następstwie:

 1)  uszkodzenia ciała lub choroby pracowników lub robotników Wy-
konawcy(ów) lub innego podmiotu, wykonujących prace budow-
lane ubezpieczone w ramach rozdz. I; wyłączenie niniejsze odno-
si się również do członków ich rodzin;

 2)  strat i uszkodzeń mienia należącego do lub będącego w pieczy, 
na przechowaniu lub pod kontrolą Wykonawcy(ów), Zlecenio-
dawcy(ów) lub innego podmiotu, wykonujących prace budowlane 
ubezpieczone w ramach rozdz. I, lub pracowników, lub robotni-
ków wymienionych wyżej podmiotów;

 3)  wypadków spowodowanych przez pojazdy dopuszczone do ru-
chu drogowego, tabor pływający lub samoloty;

 4)  zgody Ubezpieczonego na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako 
odszkodowania lub innego świadczenia, chyba że takie zobowią-
zanie powstałoby niezależnie od wyrażenia takiej zgody.

§ 19. Postanowienia szczególne do rozdziału II
1.  Pod rygorem braku odpowiedzialności Colonnade z tego tytułu, bez 

pisemnej zgody Colonnade, Ubezpieczony ani nikt inny w jego imie-
niu nie uzna odpowiedzialności i nie uczyni żadnej oferty lub przyrze-
czenia, i nie podejmie żadnego zobowiązania do wypłaty odszkodo-
wania. Colonnade jest uprawniona, według własnego uznania, do 
przejęcia i  prowadzenia w  imieniu Ubezpieczonego obrony przed 
roszczeniami, do zaspokojenia roszczeń lub do dochodzenia we wła-
snym interesie i w imieniu Ubezpieczonego roszczeń o odszkodowa-
nie lub inne świadczenia oraz będzie miała pełną swobodę w prowa-
dzeniu postępowania ich dotyczącego i  zaspokojeniu roszczeń. 
Ubezpieczony udzieli wszelkich informacji i pomocy, jakich Colonna-
de może zażądać w związku z prowadzonymi postępowaniami.

2.  Colonnade może zapłacić Ubezpieczonemu sumę gwarancyjną z ty-
tułu pojedynczego zdarzenia szkodowego (jednakże z potrąceniem 
wszelkich sum już zapłaconych w  ramach odszkodowania z  tego 
tytułu) lub jakąkolwiek mniejszą sumę, którą mogą być zaspokojone 
roszczenia wynikające ze zdarzenia, po czym Colonnade będzie 
zwolniona z dalszej odpowiedzialności za takie zdarzenie w ramach 
ochrony, o której mowa w niniejszym rozdziale.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA ROZDZIAŁÓW I I II

§ 20. Wyłączenia ogólne
Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę lub 
zniszczenie jakiegokolwiek mienia ani za szkody osobowe spowodowa-
ne, powstałe lub zwiększone wskutek:
1)  wojny, inwazji, wrogiego działania drugiego państwa, działania wo-

jennego bez względu na fakt, czy wojnę wypowiedziano czy też nie, 
wojny domowej, buntu, przewrotu, powstania, działania sił zbrojnych 
lub uzurpatorskich władz, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 
wyjątkowego, rozruchów, strajków, niepokojów pracowniczych, ak-
tów terrorystycznych, które w rozumieniu niniejszych Ogólnych Wa-
runków oznaczają wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy 
lub próby zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osią-
gnięcia korzyści politycznych, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonali-
zacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawne-
go, niezależnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe, 
publiczne, lokalne lub celne;

2)  reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktyw-
nego;
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3)  umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli;

4)  całkowitego lub częściowego przerwania robót budowlanych.

§ 21. Okres ubezpieczenia
1.  Odpowiedzialność Colonnade z tytułu Umowy rozpoczyna się bez-

pośrednio po rozpoczęciu robót lub po wyładunku ubezpieczonego 
mienia wskazanego w Polisie na miejscu montażu (w zależności od 
tego, która z tych okoliczności zaistnieje wcześniej).

2.  Odpowiedzialność Colonnade wygasa w  odniesieniu do każdej 
części ubezpieczonych robót kontraktowych, których zakończenie 
zostało potwierdzone stosownym dokumentem, np. protokołem od-
bioru.

3.  Odpowiedzialność Colonnade wygasa najpóźniej w dniu, w którym 
umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. Przedłużenie okresu ubez-
pieczenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Colonnade.

4.  Colonnade jednokrotnie, automatycznie przedłuży okres ubezpie-
czenia o maksymalnie 30 dni bez naliczania dodatkowej składki, 
po otrzymaniu stosownego wniosku Ubezpieczającego najpóźniej 
14 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.

§ 22. Obowiązki Ubezpieczonego
1.  Ubezpieczony, na własny koszt, podejmie wszelkie stosowne środki 

ostrożności oraz spełni wszelkie uzasadnione zalecenia Colonnade, 
aby nie dopuścić do powstania straty lub szkody, a  także spełni 
wszelkie wymagania ustawowe oraz zalecenia producenta w odnie-
sieniu do ubezpieczonych przedmiotów, a w szczególności dotyczą-
ce montażu i  instalacji oraz eksploatacji i prawidłowego utrzymania 
oraz konserwacji.

2.  Niezastosowanie się do obowiązków określonych w  ust. 1 może 
spowodować odmowę wypłaty odszkodowania lub jego obniżenie.

3.  Colonnade zastrzega sobie prawo w dowolnym, stosownym terminie 
dokonać, poprzez swych przedstawicieli, inspekcji ubezpieczanego 
mienia w celu wyceny ryzyka powstania szkody, a Ubezpieczający 
i Ubezpieczony dostarczą przedstawicielom Colonnade wszelkie nie-
zbędne do tego informacje, dokumenty, jak również zapewnią prawo 
wstępu do pomieszczeń (i na tereny), w których znajduje się ubezpie-
czone mienie i wyposażenie.

4.  Przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczony ma obowiązek wdro-
żyć i utrzymywać takie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne 
działanie ubezpieczonych przedmiotów.

5.  Colonnade ma prawo odmówić wypłaty lub zmniejszyć wartość od-
szkodowania, jeśli Ubezpieczony, bez uzyskania uprzedniej zgody 
Colonnade, dokonał zmian w sposobie zabezpieczenia ubezpieczo-
nych przedmiotów, które zwiększają prawdopodobieństwo wystą-
pienia szkody.

6.  W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby dać podsta-
wę do roszczeń z  tytułu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony jest 
zobowiązany:

 1)  niezwłocznie powiadomić Colonnade, nie później niż w ciągu 
14 dni od uzyskania wiadomości o takim zdarzeniu, podając przy-
czynę oraz szacunkowy rozmiar szkody;

 2)  użyć dostępnych środków w celu ograniczenia szkody w ubez-
pieczonym mieniu oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożone-
go mienia przed szkodą;

 3)  w  przypadku szkody powstałej w  wyniku podpalenia, rabunku, 
wandalizmu lub jakiejkolwiek kradzieży, Ubezpieczony ma obo-
wiązek zawiadomić o tym fakcie policję lub inny właściwy organ 
(w szczególności straż pożarną, pogotowie ratunkowe, gazowe, 
energetyczne itp.);

 4)  zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi 
Colonnade lub rzeczoznawcy wskazanemu przez Colonnade;

 5)  udostępnić Colonnade wszelkie dokumenty niezbędne do ustale-
nia okoliczności powstania szkody i określenia jej rozmiarów;

 6)  pozostawić na żądanie Colonnade niezmieniony stan faktyczny 
spowodowany zdarzeniem do czasu przybycia przedstawiciela 
Colonnade, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zmniejszenia 
szkody lub zabezpieczenia mienia; w takim przypadku Colonnade 
zobowiązuje się do dokonania oględzin miejsca szkody w termi-
nie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania powiadomienia 
o szkodzie.

7.  Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są przestrzegać obo-
wiązujących przepisów o  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
w tym:

 1)  prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 2)  chronienia dokumentacji finansowej, tak aby w razie szkody nie 

została ona zniszczona, uszkodzona lub zagubiona;
 3)  prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgod-

nie z przepisami o rachunkowości.
8.  Ubezpieczony powinien utrzymywać ubezpieczone mienie oraz po-

mieszczenia, w których się ono znajduje, w należytym stanie tech-
nicznym, a także zabezpieczać swoje mienie zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi:

 1)  ochrony osób i mienia;
 2)  ochrony przeciwpożarowej;
 3)  prawa budowlanego;
 4)  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie;
 5)  szczegółowych zasad przeciwpożarowych zaopatrzenia wodne-

go, ratownictwa technicznego, chemicznego i  ekologicznego 
oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe;

 6)  BHP,
 jak również zgodnie z polskimi normami.
9.  Niezastosowanie się Ubezpieczonego do powyższych postanowień 

może skutkować odmową wypłaty lub zmniejszeniem odszkodowania

§ 23. Zawarcie Umowy ubezpieczenia
1.  Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.  Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego 

przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela, w którym jest on 
zobowiązany, według swej najlepszej wiedzy, podać informacje, do-
tyczące w  szczególności samego przedmiotu ubezpieczenia, jego 
zabezpieczeń, oczekiwanego zakresu ubezpieczenia, oraz odpowie-
dzieć na pytania zadane przez Colonnade w ewentualnej korespon-
dencji. Wniosek ten, wraz z korespondencją, staje się integralną czę-
ścią Umowy.

3.  Colonnade, akceptując wniosek o zawarcie Umowy, wystawia Polisę 
określającą warunki, na jakich Umowa zastała zawarta.

4.  Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonane wyłącznie w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. Postanowienie to nie ogranicza 
prawa Colonnade do jednostronnej jej zmiany w przypadkach okre-
ślonych w ustawie i Umowie.

5.  Colonnade potwierdza dokonanie zmiany w  Umowie, wystawiając 
Aneks lub Dodatek do Polisy.

6.  Colonnade dopuszcza także możliwość potwierdzenia zawarcia tym-
czasowej Umowy lub wprowadzenia do niej zmian, w  innej formie 
pisemnej niż wymienione w ust. 3 lub 5 (np. w postaci Noty Pokrycia), 
jednak dokumenty te obowiązują tylko do momentu wystawienia 
właściwych dokumentów ubezpieczeniowych: Polisy bądź Aneksu 
(Dodatku) do Polisy, z zastrzeżeniem ust. 7. W momencie wystawie-
nia właściwego dokumentu ubezpieczenia, dokument tymczasowy 
(np. Nota Pokrycia) traci moc i  jest zastąpiony przez Polisę bądź 
Aneks (Dodatek) do Polisy.

7.  Na podstawie dokumentu, o którym mowa ust. 6, Colonnade udzie-
la ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogól-
nymi, do czasu ostatecznej akceptacji wniosku, nie dłużej jednak niż 
przez okres podany w  dokumencie. Jeżeli Colonnade w  terminie 
powyższym odmówi zawarcia ubezpieczenia, to ubezpieczenie wy-
gasa z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego odmowy, a Ubez-
pieczający zobowiązany jest do zapłaty składki za okres, przez który 
Colonnade udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

§ 24.  Składka ubezpieczeniowa i konsekwencje jej 
niezapłacenia

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzial-
ności Colonnade, na podstawie wyceny ryzyka dokonanej przez Co-
lonnade, z uwzględnieniem stawek stosowanych przez Colonnade 
w dniu zawarcia Umowy.

2.  W  braku odmiennych postanowień Umowy Ubezpieczający jest 
zobowiązany do zapłaty pełnej składki określonej w Polisie, w ciągu 
14 dni od daty otrzymania Polisy bądź Aneksu (Dodatku) do Umowy. 
Za datę zapłacenia składki uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Colonnade.
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3.  Na wniosek Ubezpieczającego Colonnade wystawi odpowiedni ra-
chunek. Nie zwalnia to jednak Ubezpieczającego z obowiązku opła-
cenia składki bądź jej raty w  terminie określonym w  Polisie lub 
w Aneksie.

4.  Colonnade dopuszcza możliwość opłacenia składki w ratach (mak-
symalnie cztery raty) – w terminach określonych w Polisie.

5.  W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej 
raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Colonnade, jeżeli 
Colonnade po upływie terminu wezwała Ubezpieczającego do zapła-
ty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

6.  Jeżeli Colonnade ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-
niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie 
została zapłacona w terminie, Colonnade może wypowiedzieć Umo-
wę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, 
przez który ponosiła odpowiedzialność. W  braku wypowiedzenia 
Umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapła-
cona składka.

§ 25. Prawdziwość podawanych informacji
1.  Ubezpieczający, jego przedstawiciel i Ubezpieczony zobowiązani są 

podać do wiadomości Colonnade wszystkie znane sobie okoliczno-
ści, o  które Colonnade zapytywała we wniosku albo przed zawar-
ciem Umowy w innych pismach.

2.  Jeżeli w  trakcie trwania Umowy zmieniły się okoliczności opisane 
w ust. 1 lub zaszły nowe okoliczności, pociągające za sobą zwięk-
szenie prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczający, jego przed-
stawiciel i Ubezpieczony zobowiązani są zgłaszać je do Colonnade 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3.  Za czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wypadku uważa się:
 1)  zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodar-

czej w lokalizacji wskazanej w Polisie;
 2)  ogłoszenie upadłości Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

otwarcie postępowania układowego lub likwidacji przedsiębior-
stwa bądź zakładu;

 3)  zmianę zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez 
Ubezpieczonego;

 4)  zmianę sposobu wykorzystania budynków, budowli, maszyn 
i urządzeń oraz innych składników ubezpieczonego majątku;

 5)  przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rozpoczęcie innego 
rodzaju robót budowlano-montażowych w  miejscu, w  którym 
znajduje się ubezpieczone mienie.

4.  Colonnade nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, któ-
re z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jej 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ustępów poprzedza-
jących doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 
wypadek przewidziany Umową i jego następstwa są skutkiem oko-
liczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.  Jeżeli Colonnade zawarła Umowę mimo braku odpowiedzi Ubezpie-
czającego, jego przedstawicieli i Ubezpieczonego na poszczególne 
pytania we wniosku lub innych pismach, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne.

§ 26.  Ujawnienie okoliczności zwiększających 
prawdopodobieństwo wypadku

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowied-
niej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może 
w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 27. Lustracja obiektu
Na wniosek Colonnade Ubezpieczony ma obowiązek umożliwić doko-
nanie lustracji obiektu, a  także zapewnić wgląd w  księgi rachunkowe 
i inne dokumenty finansowe Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

§ 28. Sposób i tryb dochodzenia roszczeń
1.  Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado-
mienia, Colonnade informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpie-
czonego oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysoko-

ści odszkodowania, a także informuje osobę występującą roszcze-
niem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

2.  Jeżeli w  terminach ustalonych w  niniejszych Warunkach Ogólnych 
Colonnade nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę 
zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej 
roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część od-
szkodowania.

3.  Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wyso-
kości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Colonnade 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 za-
spokojenia całości lub części roszczenia zgłaszający roszczenie ma 
prawo do dochodzenia go na drodze sądowej.

§ 29. Zgłoszenie szkody
1.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony, powziąwszy wiadomość o  po-

wstaniu szkody, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 dni od daty powstania szkody, powiadomić o niej Colon-
nade. W razie naruszenia powyższego obowiązku z winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa Colonnade ma prawo odpowiednio zmniejszyć 
wysokość wypłacanego odszkodowania, o ile naruszenie przyczyniło 
się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności 
i skutków zdarzenia.

2.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek sporządzić i prze-
słać do Colonnade:

 1)  pełny protokół szkody, opisujący, zgodnie z  jego najlepszą wie-
dzą i  przekonaniem, czas i  przyczynę powstania szkody, tytuł 
prawny Ubezpieczonego i wszystkich innych osób do uszkodzo-
nego lub utraconego mienia oraz wszelkie zastawy na mieniu, jak 
również informację o wszelkich innych ubezpieczeniach obejmu-
jących daną szkodę;

 2)  pełny wykaz szkód w mieniu, zawierający ilość, opis oraz oszaco-
waną rzeczywistą wartość szkody;

 3)  odpisy wszelkich pism, orzeczeń i  aktów związanych z  faktem 
zajścia zdarzenia i powstaniem szkody.

3.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Co-
lonnade dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do potwierdze-
nia istnienia i wartości utraconego lub zniszczonego mienia, stano-
wiącego przedmiot roszczenia.

4.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany na żądanie Co-
lonnade okazać oryginały dokumentów oraz wyrazić zgodę na uczy-
nienie na nich wzmianki, że na ich podstawie odszkodowanie wypła-
cono.

5.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy Colonnade wszystkie 
posiadane lub dostępne mu dowody, wskazujące na powstanie 
szkody, w ciągu 30 dni od daty szkody, chyba że Colonnade prze-
dłuży ten termin.

§ 30.  Pomoc i współpraca ze strony Ubezpieczającego 
i Ubezpieczonego

1.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do współpracy 
z Colonnade we wszystkich sprawach związanych ze szkodą oraz 
udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w celu zapewnienia Colonnade 
precyzyjnego określenia okoliczności i rozmiarów szkody.

2.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony przedstawi do zbadania przez Co-
lonnade oraz do skopiowania wszelkie istotne dokumenty, w uzgod-
nionym czasie i miejscu.

3.  Ubezpieczający lub Ubezpieczony, na wniosek Colonnade, będzie 
uczestniczył w  rozprawach dotyczących szkody lub posiedzeniach 
sądowych, udzielał pomocy w zawieraniu ugód, zabezpieczaniu i za-
pewnianiu dowodów, w tym zeznań świadków.

4.  Jeżeli za szkodę odpowiada osoba trzecia, Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć roszczenia regresowe 
Colonnade wobec tej osoby. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczo-
ny bez zgody Colonnade zrzekł się roszczenia regresowego w sto-
sunku do osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody, Colonnade 
jest wolna od odpowiedzialności z tytułu takiej szkody.

5.  Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek ujawnić Colonnade 
istnienie wszelkich relacji mogących stanowić podstawę do zgłosze-
nia roszczenia odszkodowawczego osób trzecich w  stosunku do 
utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia (lub jego czę-
ści), a w szczególności rodzaj i zakres takich relacji.
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§ 31. Podstawa oraz terminy wypłaty odszkodowania
1.  Colonnade zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w  terminie 

30 (trzydziestu) dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wy-
padku.

2.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Colonnade albo wysokości świad-
czenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione 
w ciągu 14 (czternastu) dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jed-
nakże bezsporną część świadczenia Colonnade powinna spełnić 
w terminie przewidzianym w ustępie poprzedzającym.

3.  W przypadku ubezpieczenia zawartego według wartości nowej, od-
szkodowanie wypłacane będzie z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, 
w  miarę przedstawiania przez Ubezpieczonego dokumentów po-
twierdzających poniesione w związku ze szkodą wydatki. Colonnade 
może odstąpić od tego wymogu na wniosek Ubezpieczonego, po-
party preliminarzem wydatków, i wypłacić zaliczkę z tytułu przewidy-
wanych kosztów likwidacji szkody.

§ 32. Ograniczenie odpowiedzialności Colonnade
1.  Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek powiadomić Co-

lonnade o zdarzeniach powodujących straty lub szkody w terminie 
14 dni od otrzymania o nich wiadomości. W razie naruszenia powyż-
szego obowiązku z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Colon-
nade ma prawo odpowiednio zmniejszyć wysokość wypłacanego 
odszkodowania, o  ile naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 
szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.

2.  Po zawiadomieniu Colonnade o szkodzie Ubezpieczony może prze-
prowadzić naprawy drobnych uszkodzeń lub dokonać wymiany 
sprzętu elektronicznego, który doznał drobnych uszkodzeń (naprawy 
prowizoryczne). We wszystkich innych przypadkach, przed dokona-
niem jakichkolwiek napraw lub przeróbek, przedstawiciel Colonnade 
musi mieć możność dokonania inspekcji uszkodzonego mienia. 
Jeżeli przedstawiciel Colonnade nie przeprowadzi inspekcji w ciągu 
7 dni, Ubezpieczony będzie miał prawo przystąpić do napraw lub 
wymiany.

3.  Odpowiedzialność Colonnade w  odniesieniu do jakiegokolwiek 
ubezpieczonego przedmiotu ustaje w sytuacji, gdy będzie on utrzy-
mywany w eksploatacji po zaistnieniu szkody, bez dokonania napra-
wy zatwierdzonej przez Colonnade, lub jeżeli zostaną wykonane na-
prawy prowizoryczne bez zgody Colonnade.

4.  Jeżeli zgłoszone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego rosz-
czenie będzie fałszywe lub poważnie zawyżone, lub jeżeli na jego 
poparcie złożona zostanie fałszywa deklaracja lub oświadczenie, nie 
będzie ono podstawą do ustalenia odpowiedzialności Colonnade 
z tytułu Umowy. Okoliczność taka będzie także stanowiła ważny po-
wód będący podstawą do rozwiązania przez Colonnade Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 33. Inne ubezpieczenia
1.  Jeżeli ten sam przedmiot w tym samym czasie jest ubezpieczony od 

tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, 
które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpie-
czony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szko-
dy. Każdy z ubezpieczycieli 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 danego ubezpieczyciela z ty-
tułu 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 ubezpieczycie-
li należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

§ 34. Regres
1.  Z dniem zapłaty odszkodowania przez Colonnade roszczenie Ubez-

pieczonego wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę prze-
chodzi z mocy prawa na Colonnade do wysokości zapłaconego od-
szkodowania. Ubezpieczony zachowuje prawo pierwszeństwa do 
dochodzenia roszczeń wobec osoby trzeciej odpowiedzialnej za 
szkodę w części przekraczającej wysokość otrzymanego odszkodo-
wania. Ubezpieczony obowiązany jest do współpracy z Colonnade 

w zakresie dochodzenia odszkodowania od osoby trzeciej odpowie-
dzialnej za szkodę.

2.  Nie przechodzą na Colonnade roszczenia Ubezpieczonego wobec 
osób, z  którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, chyba że 
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 35. Spory
1.  Jeżeli będący osobami fizycznymi: Ubezpieczający/Ubezpieczony 

lub inna osoba uprawniona do świadczenia z Umowy, chcieliby zgło-
sić Ubezpieczycielowi reklamację, powinni to uczynić:

 1)  pisemnie na adres Colonnade: ul. Prosta 67, 00-838 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.
2.  Odpowiedź na reklamację Ubezpieczyciel przesyła pisemnie w termi-

nie do 30 dni od dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowa-
nych przypadkach – w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpo-
wiedź na reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną, o ile 
zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail.

3.  Ponadto skargi można wnosić do:
 1)  Rzecznika Finansowego;
 2)  Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad dzia-

łalnością Ubezpieczyciela w Polsce;
 3)  Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.
4.  Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Ubezpieczające-

mu/Ubezpieczonemu lub innej osobie uprawnionej do świadczenia 
przysługuje prawo do wstępowania na drogę sądową w celu docho-
dzenia swoich roszczeń.

5.  Spory wynikające z Umowy rozpatruje sąd właściwości ogólnej albo 
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczające-
go, Ubezpieczonego albo poszkodowanego lub ich spadkobierców.

§ 36. Odstąpienie od Umowy
Ubezpieczający może odstąpić od Umowy w okresie 7 dni od daty jej 
zawarcia, jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Nie 
zwalnia go to z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej ochrony.

§ 37. Wypowiedzenie Umowy
1.  Poza innymi przypadkami wskazanymi w  Warunkach Ogólnych 

Umowa może zostać wypowiedziana przez Colonnade w  drodze 
30-dniowego wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

 1)  Ubezpieczony zaprzestał działalności;
 2)  działalność Ubezpieczonego została przejęta przez syndyka 

masy upadłościowej lub likwidatora.
2.  Wypowiedzenie Umowy przez Colonnade nie zwalnia Ubezpieczają-

cego z obowiązku opłacenia składki za okres, w  jakim Colonnade 
udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

§ 38. Inne okoliczności powodujące rozwiązanie Umowy
1.  W razie przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę pra-

wa z Umowy mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubez-
pieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Colonnade. Jeżeli 
Colonnade nie wyrazi zgody, Umowa wygasa z dniem przejścia wła-
sności. Colonnade zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpie-
czenia.

2.  W razie przeniesienia własności całego przedsiębiorstwa na inną osobę 
prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą na nowego właści-
ciela. W takiej sytuacji Colonnade i nowy właściciel mogą wypowiedzieć 
Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

3.  Umowa rozwiązuje się automatyczne z upływem terminu, na jaki zo-
stała zawarta.

§ 39. Sposób rozwiązania Umowy oraz rozliczenie składki
1.  Wypowiedzenie Umowy opisane w uprzednich paragrafach następu-

je w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wy-
powiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy należy przesłać odpowied-
nio: na adres Colonnade lub adres Ubezpieczającego, jaki został 
określony we wniosku przy zawieraniu Umowy, chyba że wskazał on 
inny adres do doręczeń.
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2.  Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z  obowiązku 
opłacenia składki za okres, w  jakim Colonnade udzielała ochrony 
ubezpieczeniowej.

3.  Colonnade zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
w wysokości różnicy pomiędzy składką opłaconą przez Ubezpiecza-
jącego a należną Colonnade, przy czym składkę należną oblicza się 
proporcjonalnie do czasu trwania odpowiedzialności Colonnade.

4.  Rozliczenie składki powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wyga-
śnięcia ubezpieczenia.

§ 40. Zmiana lokalizacji

1.  Jeżeli następuje zmiana lokalizacji, w której dotychczas znajdowało 
się ubezpieczone mienie, bądź przeniesienie części mienia do nowej 
lokalizacji, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest po-
wiadomić pisemnie Colonnade przed zmianą i uzyskać potwierdze-
nie kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dla nowej lokalizacji.

2.  Colonnade może odmówić ochrony ubezpieczeniowej dla nowej lo-
kalizacji, jeżeli jej zabezpieczenia, konstrukcja i położenie nie spełnia-
ją wymogów Colonnade.

§ 41. Cesja
Cesja praw i obowiązków z Umowy wymaga dla swej ważności pisem-
nej zgody Colonnade.

§ 42. Korespondencja
1.  Wszelkie zawiadomienia ze strony Ubezpieczającego lub Ubezpie-

czonego powinny być dokonywane na adres Colonnade.
2.  W razie zmiany adresu Ubezpieczający jest zobowiązany powiado-

mić Colonnade o tym fakcie i podać nowy adres.

§ 43. Przepisy prawa
Umowa zawierana na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych pod-
legać będzie prawu polskiemu.
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. działająca w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział 
w Polsce (dalej: Colonnade lub Administrator). Podstawą prawną i celem przetwarzania podstawowych danych osobowych jest podjęcie działań 
przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy. W przypadku pozyskania od ubezpieczającego lub innej osoby kontaktującej się z Ad-
ministratorem danych osobowych innych osób prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy stanowiące 
podstawę prawną do ich przetwarzania. Jeżeli jest to niezbędne w związku z wyżej wymienionymi celami, w przypadku zbierania danych osobowych 
dotyczących stanu zdrowia podstawą do ich przetwarzania jest zgoda. 
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a konieczność ich prze-
twarzania wynika zawsze z przepisów prawa (dotyczących: działalności ubezpieczeniowej, rozpatrywania reklamacji, kwestii podatkowych i księgo-
wych, obowiązków statystycznych i aktuarialnych oraz ochrony konsumentów). Mogą być przetwarzane także w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora (tj. zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego przez jego reasekurację, zapobieganie szkodom Administrato-
ra przez przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów własnych przez prowadzenie dzia-
łań analitycznych i kontakt z osobą, której dane dotyczą, zapewnienie zgodności w zakresie międzynarodowych sankcji przez prowadzenie analiz, 
a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działalności Administratora, w tym podejmowanie niezbędnych działań dla ich 
zabezpieczenia).
Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy 
(m.in. dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, windykatorom, agencjom marketingowym) lub w związku z uspra-
wiedliwionym celem Administratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, instytucjom płatniczym).
Dane osobowe w zależności od celu są przetwarzane zawsze nie dłużej niż to wynika z okresu przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa. Dane 
osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach określonych przez prawo, w szcze-
gólności gdy zostaną spełnione warunki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W celu przestrzegania ustanowio-
nych sankcji międzynarodowych dane osobowe związane z umową ubezpieczenia mogą zostać przekazane spółce DXC Technology z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, co oznacza, że zapewniono 
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód. Podanie 
danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania danych 
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, tak samo jak adresu e-mail, chyba że jest on konieczny do 
dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej. Niemniej prowadzenie marketingu bezpośredniego e-mailowo lub telefonicznie nie będzie możliwe bez 
uprzedniej zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób wskazany poniżej i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer +48 22 528 51 00 oraz wysyłając e-mail: 
info@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw zwią-
zanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z  inspektorem ochrony danych 
osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.
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