
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo 

Hestia SA, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera 

umowy ubezpieczenia mienia z przedsi´biorcami oraz innymi

jednostkami organizacyjnymi nieb´dàcymi osobami prawnymi,

zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi”.

2. Ubezpieczajàcym mo˝e byç podmiot prowadzàcy ewidencj´

mienia w jednej z nast´pujàcych form: ksi´ga rachunkowa,

podatkowa ksi´ga przychodów i rozchodów, ewidencja Êrodków

trwa∏ych, ewidencja wyposa˝enia, spis z natury towarów,

wykaz Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych 

i prawnych, ksià˝ka zamówieƒ, wykaz przyj´cia i wydania

Êrodków obrotowych.

3. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych

przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ

niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

4. Dodatkowe klauzule umowne uzgodnione i podpisane przez

strony powinny byç sporzàdzone na piÊmie i w pe∏nym

brzmieniu do∏àczone do umowy, pod rygorem niewa˝noÊci.

UMOWA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

§ 2
Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej

(Ubezpieczonego); w takim przypadku postanowienia niniejszej

umowy stosuje si´ odpowiednio do osoby, na której rzecz

zawarto umow´.

DEFINICJE

§ 3
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

za:

1) franszyz´ redukcyjnà - uwa˝a si´ ustalonà w umowie

ubezpieczenia kwot´ pomniejszajàcà ∏àczne odszkodowanie za

wszystkie szkody wynik∏e z jednego zdarzenia,

2) huragan - uwa˝a si´ dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie

mniejszej ni˝ 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), w uzasadnionych

przypadkach i/lub w braku mo˝liwoÊci uzyskania opinii IMiGW,

Ubezpieczyciel mo˝e stwierdziç fakt wystàpienia huraganu na

podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu

ubezpieczenia bàdê w bezpoÊrednim sàsiedztwie, 

3) jednostk´ obliczeniowà (j.o.) - uwa˝a si´ kwot´

odpowiadajàcà 120-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego

wynagrodzenia za ostatni kwarta∏ wed∏ug danych

publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,

4) konsumpcj´ sumy ubezpieczenia - uwa˝a si´

zmniejszenie sumy ubezpieczenia po wyp∏acie odszkodowania,

5) kradzie˝ z w∏amaniem - uwa˝a si´ dokonanie albo

usi∏owanie zaboru mienia z pomieszczeƒ:

a) po uprzednim usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otwarciu

wejÊcia przy u˝yciu narz´dzi, podrobionego lub dopasowanego

klucza bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie

sprawca wszed∏ wskutek w∏amania do innego lokalu w wyniku

rabunku,

b) przez sprawc´, który ukry∏ si´ w lokalu przed jego

zamkni´ciem, jeÊli pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako dowód

jego potajemnego ukrycia,

6) lokal - uwa˝a si´ przestrzeƒ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami,

stanowiàcà funkcjonalnà lub gospodarczà ca∏oÊç s∏u˝àcà

zaspokajaniu potrzeb Ubezpieczajàcego, u˝ytkowany na mocy

posiadanego przez niego tytu∏u prawnego, sk∏adajàcà si´ 

z jednego lub wi´kszej liczby pomieszczeƒ,

7) osob´ trzecià - uwa˝a si´ osob´ pozostajàcà poza

stosunkiem ubezpieczenia,

8) powódê - uwa˝a si´ zalanie terenów w nast´pstwie

podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych

lub podniesienia si´ poziomu morskich wód przybrze˝nych,

9) rabunek - uwa˝a si´ zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie

natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie albo

doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci, 

10) szkod´ - uwa˝a si´ utrat´, uszkodzenie lub zniszczenie

ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek obj´tego umowà

ubezpieczenia zdarzenia, majàcego charakter nadzwyczajny,

niespodziewany i niezale˝ny od woli Ubezpieczajàcego; za

jednà szkod´ uwa˝ane sà wszystkie uszkodzenia, zniszczenia

lub utrata ubezpieczonego mienia powsta∏e wskutek tej samej

przyczyny oraz w tym samym miejscu i czasie; przez przyczyn´

rozumie si´ ubezpieczone zdarzenie, które bezpoÊrednio

powoduje szkod´,

11) Êrodki obrotowe - uwa˝a si´ materia∏y, wytworzone lub

przetworzone produkty gotowe lub znajdujàce si´ w toku

produkcji, pó∏produkty oraz towary nabyte w celu sprzeda˝y,

12) terroryzm - uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane 

z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub

grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu

wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji

˝ycia publicznego, przy u˝yciu przemocy oraz skierowane

przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla

osiàgni´cia celów politycznych lub spo∏ecznych,

13) wandalizm - uwa˝a si´ zniszczenie lub uszkodzenie

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie dzia∏ajàce 

z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia po skutecznym

usuni´ciu si∏à zabezpieczeƒ, o których mowa w Za∏àczniku

niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,

14) wartoÊç ewidencyjnà brutto - uwa˝a si´ wynikajàcà

z ewidencji ksi´gowej  wartoÊç mienia odpowiadajàcà jego

wartoÊci poczàtkowej, stanowiàcej cen´ nabycia lub koszt

wytworzenia Êrodka trwa∏ego powi´kszonà o koszty jego

ulepszenia i skorygowanà w wyniku aktualizacji wyceny,

15) wartoÊç ewidencyjnà netto - uwa˝a si´ wartoÊç

aktualnà mienia wynikajàcà z ewidencji ksi´gowej, tj. wartoÊç
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ewidencyjnà brutto po potràceniu odpisów amortyzacyjnych lub

umorzeniowych,

16) wartoÊç odtworzeniowà (nowà) - uwa˝a si´ wartoÊç

odpowiadajàcà cenie zakupu lub kosztom wytworzenia

przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych

parametrach, powi´kszonà o koszty transportu i monta˝u,

17) wartoÊç rzeczywistà - uwa˝a si´ wartoÊç odtworzeniowà

(nowà) pomniejszonà o techniczne zu˝ycie,

18) wartoÊci pieni´˝ne - uwa˝a si´:

a) krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne, 

b) czeki, z wyjàtkiem czeków zakreÊlonych, skasowanych 

lub opatrzonych indosem pe∏nomocniczym, zawierajàcym

wzmiank´ „wartoÊç do inkasa”, „nale˝noÊç do inkasa” lub innà

o podobnym charakterze,

c) weksle, z wyjàtkiem weksli opatrzonych indosem

pe∏nomocniczym, zawierajàcym wzmiank´ „wartoÊç do inkasa”

lub innà o podobnym charakterze,

d) inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´, 

z wy∏àczeniem kart p∏atniczych, kredytowych, charge 

i debetowych,

e) z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne 

i per∏y, a tak˝e platyn´ i pozosta∏e metale z grupy platynowców, 

19) wypadek Êrodka transportu - uwa˝a si´ zderzenie si´

pojazdu z jakimkolwiek obiektem, jego przewrócenie si´ lub

wypadni´cie z trasy,

20) wypadek - uwa˝a si´ wystàpienie zdarzenia losowego

obj´tego umowà ubezpieczenia.

PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 4
Przedmiotem ubezpieczenia mo˝e byç okreÊlone w umowie

ubezpieczenia:

1) nast´pujàce, wykorzystywane w zwiàzku z prowadzonà

dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane mienie stanowiàce w∏asnoÊç

Ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce na podstawie tytu∏u

prawnego w jego posiadaniu:

a) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie, 

b) Êrodki obrotowe,

c) wartoÊci pieni´˝ne,

2) mienie osób trzecich (w rozumieniu § 3 pkt 7) przekazane

Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y,

3) mienie pracownicze - rozumiane jako mienie osobistego

u˝ytku pracowników Ubezpieczajàcego zatrudnionych 

w ramach umowy o prac´; Ubezpieczyciel nie odpowiada za

szkody w mieniu pracowniczym w sytuacjach okreÊlonych

przepisami o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadku przy pracy, 

a tak˝e szkody w wartoÊciach pieni´˝nych.

§ 5
Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie

ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczenia wartoÊci

pieni´˝nych w czasie transportu - równie˝ w innym 

miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiàzanym 

z wykonywanym przez Ubezpieczajàcego lub w jego imieniu

transportem tych wartoÊci.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 6
1. Mienie, o którym mowa w § 4, jest obj´te ochronà

ubezpieczeniowà od szkód powsta∏ych bezpoÊrednio wskutek

nast´pujàcych zdarzeƒ:

a) kradzie˝y z w∏amaniem,

b) rabunku.

2. Op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´, zakres ubezpieczenia, o

którym mowa w ust. 1, mo˝e byç rozszerzony o szkody

powsta∏e wskutek wandalizmu, przy czym rozszerzenie to nie

dotyczy wartoÊci pieni´˝nych.

§ 7
1. Op∏acajàc odr´bnà sk∏adk´, umowà ubezpieczenia mogà byç

obj´te wartoÊci pieni´˝ne w czasie transportu od szkód

powsta∏ych bezpoÊrednio wskutek nast´pujàcych zdarzeƒ:

a) rabunku,

b) zniszczenia lub uszkodzenia Êrodka transportu wskutek

wypadku Êrodka transportu, po˝aru, wybuchu lub uderzenia

pioruna w pojazd,

c) zdarzeƒ powodujàcych Êmierç, ci´˝kie uszkodzenie cia∏a lub

rozstrój zdrowia osoby sprawujàcej piecz´ nad ubezpieczonym

mieniem, uniemo˝liwiajàcych ochron´ powierzonego mienia.

2. WartoÊci pieni´˝ne mogà byç ubezpieczone w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem zawarcia 

z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia pozosta∏ego mienia

okreÊlonego w § 4 pkt 1 od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku.

§ 8
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody

powsta∏e:

1) w wyniku dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego lub

wyjàtkowego, wojny domowej, zamieszek i niepokojów

spo∏ecznych, rozruchów, strajków, aktów sabota˝u. oraz

terroryzmu,

2) wskutek kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku w bezpoÊrednim

nast´pstwie powodzi lub huraganu, 

3) z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego

albo osób, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç.

§ 9
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta∏ych:

1) w aktach, dokumentach, danych na noÊnikach wszelkiego

rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych lub

zabytkowych,

2) w programach komputerowych, chyba ˝e stanowià Êrodki

obrotowe,

3) w pojazdach podlegajàcych rejestracji, chyba ˝e stanowià

fabrycznie nowe Êrodki obrotowe,

4) w mieniu znajdujàcym si´ w lokalach, w których zaprzestano

dzia∏alnoÊci gospodarczej, oÊwiatowej, religijnej lub innej albo

wykorzystywania lokalu na cele biurowe przez okres d∏u˝szy ni˝

30 dni, chyba ˝e Ubezpieczyciel zosta∏ o tym fakcie

powiadomiony na piÊmie i pisemnie potwierdzi∏ ochron´

ubezpieczeniowà,

5) w mieniu o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub wycofanym

z obrotu przed powstaniem szkody oraz w mieniu, którego

zakup jest potwierdzony dowodem uznanym za fa∏szywy,

6) w przedmiotach ze z∏ota, srebra, wyrobach z tych metali oraz

kamieni szlachetnych, pó∏szlachetnych, syntetycznych, pere∏,

platyny i pozosta∏ych metali z grupy platynowców, powsta∏ych

bez wejÊcia sprawcy do ubezpieczonego lokalu,

7) w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami

dotyczàcymi minimalnych wymogów zabezpieczenia

okreÊlonych w Za∏àczniku do niniejszych Ogólnych 
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Warunków Ubezpieczenia, o ile mia∏o to wp∏yw na powstanie

lub rozmiar szkody,

8) szkód, których rozmiar wraz z kosztami usuni´cia

pozosta∏oÊci po szkodzie nie przekracza 200 PLN.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 10
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie

sporzàdzonego w formie pisemnej wniosku ubezpieczeniowego.

2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej:

1) dane Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego, w tym ich nazw´

i adres, 

2) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez

Ubezpieczonego,

3) okres ubezpieczenia,

4) miejsce ubezpieczenia,

5) przedmiot i zakres ubezpieczenia,

6) sum´ ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,

7) opis stanu zabezpieczenia mienia,

8) liczb´ i wielkoÊç szkód w okresie ostatnich 3 lat, z rozbiciem

na poszczególne lata.

3. Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy

ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji

zwiàzanych z umowà.

4. Je˝eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreÊlonych w

ust. 2 albo zosta∏ sporzàdzony wadliwie lub niezgodnie z

niniejszymi warunkami, Ubezpieczajàcy powinien na wezwanie

Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe∏niç albo sporzàdziç

nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma

Ubezpieczyciela.

SUMA UBEZPIECZENIA I SK¸ADKA

§ 11
Postanowienia wspólne

1. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu stanowi górnà

granic´ odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela za szkod´ powsta∏à

w tym przedmiocie, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Sum´ ubezpieczenia dla wartoÊci pieni´˝nych ustala si´

odr´bnie dla kradzie˝y z w∏amaniem, rabunku w lokalu oraz 

w czasie transportu.

3. W ubezpieczeniu wartoÊci pieni´˝nych granicà

odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia

okreÊlona w umowie, pod warunkiem ˝e nie przekracza limitów

dla przechowywania lub transportowania wartoÊci pieni´˝nych

okreÊlonych w Za∏àczniku do niniejszych Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia. W przypadku gdy suma ubezpieczenia jest

wy˝sza, granic´ odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela stanowi

podany w Za∏àczniku limit wyra˝ony w jednostkach

obliczeniowych.

4. Sum´ ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy dla

poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci

ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami uwzgl´dnionymi 

w § 12 bez podatku od towarów i us∏ug podlegajàcego

odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba ˝e si´

umówiono inaczej.

§ 12
1. Sum´ ubezpieczenia dla maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa˝enia

ustala Ubezpieczajàcy wed∏ug:

1) wartoÊci ewidencyjnej:

a) brutto, je˝eli stopieƒ umorzenia nie przekracza 50%,

b) netto, przy czym suma ubezpieczenia ustalona wed∏ug

wartoÊci netto nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 30% wartoÊci

ewidencyjnej brutto,

2) wartoÊci rzeczywistej,

3) wartoÊci odtworzeniowej, pod warunkiem ˝e stopieƒ zu˝ycia

technicznego nie przekracza 50%,

przy czym przez sum´ ubezpieczenia przedmiotu w przypadku

gdy odpowiada ona wartoÊci ewidencyjnej brutto lub 

netto rozumie si´ wartoÊç danej pozycji okreÊlonà zgodnie 

z ewidencjà Êrodków trwa∏ych, a w przypadku wartoÊci

odtworzeniowej lub rzeczywistej - zgodnie z wykazem

za∏àczonym do umowy ubezpieczenia.

2. Podstawà okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych

grupach mienia jest:

1) dla Êrodków obrotowych - wartoÊç odpowiadajàca cenie

zakupu lub kosztom wytworzenia,

2) dla z∏ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere∏ oraz platyny i

pozosta∏ych metali z grupy platynowców - wartoÊç rynkowa

odpowiadajàca cenie sprzeda˝y netto, tj. na przyk∏ad bez mar˝y

i prowizji,

3) dla wyrobów ze z∏ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere∏

oraz platyny i pozosta∏ych metali z grupy platynowców -

wartoÊç odpowiadajàca cenie ich zakupu lub kosztom

wytworzenia,

4) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wartoÊç nominalna

(wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza si´ na z∏ote wed∏ug

Êredniego kursu og∏oszonego przez Prezesa NBP),

5) dla mienia przyj´tego od osób trzecich (w rozumieniu 

§ 3 pkt 7) w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y - wartoÊç

rzeczywista (w komisach i lombardach - pomniejszona 

o prowizj´ komisowà lub mar˝´),

6) dla mienia pracowniczego - wartoÊç rzeczywista mienia

przypadajàca na jednego pracownika pomno˝ona przez liczb´

pracowników Ubezpieczajàcego,

§ 13
1. Suma ubezpieczenia nie zostaje obni˝ona o kwoty

wyp∏aconych odszkodowaƒ (brak konsumpcji sumy

ubezpieczenia), chyba ˝e si´ umówiono inaczej.

2. JeÊli strony postanowi∏y wprowadziç do umowy konsumpcj´

sumy ubezpieczenia, wówczas po wyp∏acie odszkodowania

suma ubezpieczenia zostaje obni˝ona o jego kwot´, przy czym

wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci równej sumie

ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op∏aceniu

dodatkowej sk∏adki mo˝e przywróciç sum´ ubezpieczenia do

poprzedniej wysokoÊci. 

§ 14
Ubezpieczenie na sumy sta∏e

1. Na sumy sta∏e mo˝e byç ubezpieczone mienie okreÊlone 

w § 4 pkt 1 i 2.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej

dziennej wartoÊci mienia w okresie ubezpieczenia, ustalonej

przy zachowaniu zasad okreÊlonych w Postanowieniu § 12.

§ 15
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

1. Na pierwsze ryzyko mo˝e byç ubezpieczone mienie okreÊlone

w § 4.

2. Sum´ ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczajàcy, kierujàc
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si´ szacowanà wysokoÊcià maksymalnej straty, jaka mo˝e

powstaç wskutek jednego zdarzenia, przy zachowaniu zasad

okreÊlonych w Postanowieniu § 12.

§ 16
Ubezpieczenie na sumy zmienne

1. Ârodki obrotowe mogà zostaç ubezpieczone na sumy

zmienne, jeÊli ich wartoÊç w okresie ubezpieczenia podlega

zmianom, a Êrednia miesi´czna wartoÊç tych Êrodków -

ustalona na podstawie danych z jednej z form ewidencji, 

o jakich mowa w § 1 ust. 2 - z ostatniego dnia ka˝dego miesiàca

w okresie 12 miesi´cy roku poprzedzajàcego zawarcie umowy

ubezpieczenia jest nie ni˝sza ni˝ 500.000 PLN.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej 

w okresie ubezpieczenia dziennej wartoÊci Êrodków

obrotowych, ustalonej zgodnie postanowieniem § 12 ust. 

2 pkt 1.

3. Ubezpieczajàcy op∏aca sk∏adk´ depozytowà w wysokoÊci co

najmniej 70% sk∏adki naliczonej na podstawie wartoÊci

okreÊlonej w ust. 2.

4. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany w terminie do 30 dni 

od daty zakoƒczenia okresu ubezpieczenia przedstawiç

Ubezpieczycielowi wartoÊci stanu Êrodków obrotowych 

z ostatniego dnia ka˝dego miesiàca kalendarzowego okresu

ubezpieczenia. Sk∏adk´ ostatecznà otrzymuje si´ przez

pomno˝enie Êredniej arytmetycznej przedstawionych wartoÊci

Êrodków obrotowych przez stawk´ przyj´tà w umowie

ubezpieczenia dla Êrodków obrotowych. Je˝eli sk∏adka

ostateczna przekracza sk∏adk´ depozytowà, Ubezpieczajàcy

jest obowiàzany do op∏acenia powsta∏ej ró˝nicy w ciàgu 14 dni

od daty otrzymania od Ubezpieczyciela rachunku.

5. W przypadku gdy sk∏adka depozytowa przekracza sk∏adk´

ostatecznà, Ubezpieczyciel - je˝eli nie umówiono si´ inaczej -

zwraca nadp∏at´, jednak˝e w kwocie nie wy˝szej ni˝ 50%

sk∏adki depozytowej pomniejszonej o koszty manipulacyjne 

w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.

§ 17
Ubezpieczenie wed∏ug obrotów miesi´cznych

1. Ubezpieczeniem wed∏ug obrotów miesi´cznych mo˝e byç

obj´ta wy∏àcznie gotówka.

2. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela obejmuje szkody

powsta∏e bezpoÊrednio wskutek nast´pujàcych zdarzeƒ:

a) kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku we wszystkich lokalach

Ubezpieczajàcego,

b) zdarzeƒ okreÊlonych zgodnie z § 7 ust. 1 w czasie transportu.

3. Ubezpieczajàcy podaje odr´bne sumy ubezpieczenia 

dla powy˝szych zdarzeƒ, kierujàc si´ przewidywanà 

wysokoÊcià maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç wskutek

jednego zdarzenia, przy zachowaniu zasad okreÊlonych 

w Postanowieniu § 12 ust. 2 pkt 4.

4. Podstawà ustalenia sk∏adki zaliczkowej jest suma Êrednich

miesi´cznych kwot:

a) gotówki podejmowanej z banków i odprowadzanej do

banków,

b) gotówki pochodzàcej z innych bie˝àcych wp∏ywów,

ustalonych na podstawie danych z ksiàg rachunkowych 

z okresu 12 miesi´cy kalendarzowych bezpoÊrednio

poprzedzajàcych dat´ z∏o˝enia wniosku Ubezpieczeniowego,

przy uwzgl´dnieniu zasad okreÊlonych w § 12 ust. 2 pkt 4. 

Ubezpieczyciel pobiera bezzwrotnà sk∏adk´ zaliczkowà

ustalonà na podstawie danych okreÊlonych wed∏ug powy˝szych

zasad.

5. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany w terminie do 30 dni 

od daty zakoƒczenia okresu ubezpieczenia przedstawiç

Ubezpieczycielowi faktyczne wartoÊci gotówki podejmowanej 

z banków i odprowadzanej do banków oraz pochodzàcej 

z innych bie˝àcych wp∏ywów, odr´bnie dla poszczególnych

miesi´cy okresu ubezpieczenia. Sk∏adk´ ostatecznà otrzymuje

si´ przez pomno˝enie Êredniej arytmetycznej przedstawionych

wartoÊci przez stawk´ przyj´tà w umowie ubezpieczenia. 

Je˝eli sk∏adka ostateczna przekracza sk∏adk´ zaliczkowà,

Ubezpieczajàcy jest obowiàzany zap∏aciç ró˝nic´ sk∏adki 

w ciàgu 14 dni od daty otrzymania od Ubezpieczyciela

rachunku.

§ 18
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy

obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy po dokonaniu oceny

ryzyka.

2. Sk∏adka mo˝e zostaç obni˝ona ze wzgl´du na:

a) lokalizacj´ lokalu,

b) wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia,

c) stosowanie dodatkowych, poza wymaganymi w OWU,

Êrodków zabezpieczenia mienia,

d) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,

e) krótszy ni˝ 12-miesi´czny okres ubezpieczenia.

3. Sk∏adka mo˝e zostaç podwy˝szona ze wzgl´du na:

a) charakter i konstrukcj´ budynku, w którym znajduje si´

ubezpieczone mienie,

b) w∏àczenie do ubezpieczenia wandalizmu,

c) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,

d) ustalenie sumy ubezpieczenia wed∏ug wartoÊci

odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto,

e) roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na raty.

4. Ubezpieczyciel mo˝e - w przypadkach uzasadnionych

rodzajem ubezpieczonego mienia, sumà i Êrodkami jego

zabezpieczenia, zg∏oszonymi szkodami lub innymi wa˝nymi

czynnikami majàcymi wp∏yw na ocen´ ryzyka - wyznaczyç

sk∏adk´ ubezpieczeniowà, uwzgl´dniajàc powy˝sze czynniki.

5. Sk∏adka jest p∏atna jednorazowo w momencie zawarcia

umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek Ubezpieczajacego

mo˝e byç roz∏o˝ona na raty. Termin p∏atnoÊci kolejnych rat i ich

wysokoÊç okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.

6. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki obcià˝a Ubezpieczajàcego

OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA

ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 19
1. Okres ubezpieczenia okreÊla si´ w umowie.

2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´

uzgodnionà przez strony umowy.

3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba ˝e umow´

zawarto na czas krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

§ 20
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od dnia 

i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu

ubezpieczenia, pod warunkiem ˝e sk∏adka lub jej pierwsza rata

zosta∏a zap∏acona w dniu zawarcia umowy lub najpóêniej na

dzieƒ przed rozpocz´ciem okresu ubezpieczenia, chyba ˝e

zosta∏ wyznaczony inny termin zap∏aty, z zastrze˝eniem
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postanowieƒ ust. 2-9.

2. Je˝eli zap∏ata sk∏adki lub jej pierwszej raty zosta∏a

odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, 

a Ubezpieczyciel - zgodnie z umowà - ponosi odpowiedzialnoÊç

przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, niezap∏acenie

sk∏adki lub pierwszej raty sk∏adki w terminie wyznaczonym

przez Ubezpieczyciela b´dzie traktowane jako odstàpienie od

umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up∏ywem dnia

wyznaczonego w umowie jako termin p∏atnoÊci sk∏adki lub

pierwszej raty sk∏adki (o godzinie 0:00 dnia nast´pujàcego po

tym terminie), bez koniecznoÊci sk∏adania odr´bnego

oÊwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania

poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego 

o odstàpieniu od umowy.

3. W odniesieniu do skutków prawnych niezap∏acenia kolejnej

raty sk∏adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela

odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust. 2.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 Ubezpieczyciel mo˝e

cofnàç oÊwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia,

zawiadamiajàc o tym niezw∏ocznie Ubezpieczajàcego na piÊmie.

5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia

Ubezpieczyciela prawa ˝àdania zap∏aty sk∏adki proporcjonalnej

do okresu ubezpieczenia, w którym udziela∏ on ochrony

ubezpieczeniowej.

6. W razie wyznaczenia terminu zap∏aty sk∏adki lub pierwszej

raty sk∏adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia do

skutków opóênienia w zap∏acie majà odpowiednie zastosowanie

postanowienia ust. 1-5.

7. Je˝eli zap∏ata jest realizowana w formie przelewu

bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty uwa˝a

si´ dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià

kwotà.

8. Za zap∏at´ sk∏adki lub kolejnej raty sk∏adki nie uwa˝a si´

zap∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wynikajàcej z umowy ubezpieczenia.

9. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si´ z up∏ywem

okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek ubezpieczeniowy

wygas∏ przed tym terminem.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON UMOWY

§ 21
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany udzieliç Ubezpieczycielowi

odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub

skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podaç

Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoÊci istotne 

dla oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki. Je˝eli Ubezpieczyciel

zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi

Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini´te

okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

§ 22
1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest

obowiàzany niezw∏ocznie zg∏aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie

zmiany okolicznoÊci, które mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie

prawdopodobieƒstwa wypadku lub o które Ubezpieczyciel pyta∏

we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w

innych pismach.

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany informowaç

Ubezpieczyciela o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu

siedziby firmy.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy dzia∏a∏ przez pe∏nomocnika, to

obowiàzek okreÊlony w ust. 1 cià˝y równie˝ ma pe∏nomocniku 

i obejmuje tak˝e okolicznoÊci znane pe∏nomocnikowi.

§ 23
Je˝eli Ubezpieczajàcy lub jego pe∏nomocnik poda∏ do

wiadomoÊci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje 

i okolicznoÊci, o których mowa w § 21, lub nie dope∏ni∏

obowiàzku, o którym mowa w § 22, Ubezpieczyciel jest wolny

od odpowiedzialnoÊci, chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà

wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku

obj´tego umowà.

§ 24
1. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do przestrzegania

minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia, okreÊlonych 

w Za∏àczniku do niniejszych Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia, utrzymywania ubezpieczonych lokali wraz 

z ich zabezpieczeniami w nale˝ytym stanie technicznym oraz

przestrzegania powszechnie przyj´tych Êrodków ostro˝noÊci, 

a tak˝e obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych ochrony

mienia, 

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych

w ust. 1, a ich niedope∏nienie mia∏o wp∏yw na powstanie szkody

lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty

odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci. Przy czym w przypadku

szkody w wartoÊciach pieni´˝nych przechowywanych lub

transportowanych niezgodnie z wymogami okreÊlonymi w ust. 1

odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu

okreÊlonego w Za∏àczniku do niniejszych Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia.

§ 25
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do prowadzenia ksiàg

rachunkowych, przechowywania i chronienia dokumentacji

finansowej oraz prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia

zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

§ 26
1. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do usuni´cia szczególnych

zagro˝eƒ ubezpieczonego mienia lub takich, których usuni´cia

Ubezpieczyciel si´ domaga∏; za szczególne zagro˝enie uwa˝a

si´ zw∏aszcza przyczyn´ powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym

szkody.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie wykona∏ powy˝szego obowiàzku 

w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel

jest zwolniony z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po

wyznaczonym terminie, chyba ˝e niewykonanie obowiàzku nie

mia∏o wp∏ywu na powstanie lub rozmiar szkody.

§ 27
1. W razie zajÊcia wypadku obj´tego zakresem ubezpieczenia

Ubezpieczajàcy jest obowiàzany u˝yç wszelkich dost´pnych

Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia

bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà.

2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale˝y:

1) niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od daty

powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoÊci zawiadomiç

Ubezpieczyciela o szkodzie,

2) niezw∏ocznie powiadomiç miejscowà jednostk´ policji 

o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku

przest´pstwa,

3) pozostawiç bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
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przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba ˝e zmiana jest

niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po

szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel nie mo˝e

powo∏ywaç si´ na to postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏

likwidacji szkody w ciàgu 7 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o szkodzie,

4) umo˝liwiç Ubezpieczycielowi podj´cie czynnoÊci

niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody,

zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzieliç w tym celu

pomocy i wyjaÊnieƒ, a w szczególnoÊci udost´pniç pe∏nà

dokumentacj´ ksi´gowà ubezpieczonego mienia.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba, za którà ponosi on

odpowiedzialnoÊç, nie dope∏nili obowiàzku okreÊlonego w ust.

1, odszkodowanie si´ nie nale˝y.

4. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego lub osob´, za

którà ponosi odpowiedzialnoÊç, obowiàzków wymienionych 

w ust. 2 Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania

w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie obowiàzków mia∏o

wp∏yw na ustalenie przyczyny szkody bàdê te˝ na ustalenie

wysokoÊci odszkodowania.

5. Ubezpieczajàcy winien podjàç bez nieuzasadnionej zw∏oki

dzia∏ania w celu naprawy zniszczonych zabezpieczeƒ lub

naprawy bàdê odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub

utraconego mienia. JeÊli naprawa zniszczonych zabezpieczeƒ

trwa d∏u˝ej ni˝ 3 dni, Ubezpieczyciel pokrywa koszty ponoszone

bezpoÊrednio w celu ochrony zagro˝onego szkodà

ubezpieczonego mienia nie d∏u˝ej ni˝ przez 3 dni. 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY 

I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA

§ 28
Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów okreÊla si´ 

w granicach ich sum ubezpieczenia lub odr´bnie okreÊlonych

limitów odpowiedzialnoÊci na podstawie cen z dnia ustalenia

odszkodowania:

1) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - wed∏ug ceny zakupu,

kosztów wytworzenia, wzgl´dnie kosztów naprawy rzeczy tego

samego rodzaju, typu lub mocy powi´kszonych o koszty

transportu i monta˝u, z zastrze˝eniem ˝e: 

a) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ewidencyjnej brutto 

i wartoÊci odtworzeniowej - w pe∏nej wysokoÊci faktycznie

poniesionych wy˝ej wymienionych kosztów,

b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ewidencyjnej netto - 

z potràceniem stopnia umorzenia,

c) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej - 

z potràceniem stopnia technicznego zu˝ycia,

2) dla Êrodków obrotowych - wed∏ug ceny ich zakupu lub

kosztów wytworzenia,

3) dla z∏ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere∏, a tak˝e

platyny i pozosta∏ych metali z grupy platynowców - wed∏ug

wartoÊci rynkowej odpowiadajàcej cenie sprzeda˝y netto, tj. na

przyk∏ad bez mar˝y i prowizji, natomiast dla wyrobów z tych

metali i kamieni szlachetnych oraz pere∏ - wed∏ug ceny ich

zakupu lub kosztu wytworzenia,

4) dla pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych - wed∏ug wartoÊci

nominalnej (wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza si´ na

z∏ote wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Prezesa NBP,

obowiàzujàcego w dniu ustalenia wysokoÊci odszkodowania),

5) dla mienia przyj´tego od osób trzecich (w rozumieniu 

§ 3 pkt7) w celu wykonania us∏ugi lub sprzeda˝y - wed∏ug

kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem

technicznego zu˝ycia, natomiast w przypadku ich zniszczenia

lub utraty - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej mienia, nie wi´cej

jednak ni˝ wartoÊç oznaczona w dowodzie przyj´cia, bez

uwzgl´dniania prowizji i mar˝y w komisach i lombardach,

6) dla mienia pracowniczego - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej

danego przedmiotu, z zastrze˝eniem, ˝e w odniesieniu do

mienia jednego pracownika - do wysokoÊci nie przekraczajàcej

kwoty przyj´tej jako cz´Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej

na jednego pracownika,

7) w przypadku gdy mienie ubezpieczone wed∏ug wartoÊci

ewidencyjnej brutto lub odtworzeniowej nie b´dzie odtwarzane

lub remontowane, rozmiar szkody zostanie ustalony przy

uwzgl´dnieniu zasady okreÊlonej w ust. 1 pkt 1 ppkt c.

§ 29
1. Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów

ubezpieczenia okreÊla si´ na podstawie cen z dnia ustalenia

odszkodowania.

2. Rozmiar szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które

mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub

sprzeda˝y.

3. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:

1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub

pamiàtkowej,

2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub

materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego

przed szkodà,

3) podatku od towarów i us∏ug podlegajàcego odliczeniu

zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba ˝e suma

ubezpieczenia zosta∏a ustalona w umowie w wysokoÊci

obejmujàcej podatek od towarów i us∏ug, wówczas rozmiar

szkody równie˝ b´dzie obejmowa∏ ten podatek, natomiast jeÊli

suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona w wysokoÊci nie

obejmujàcej podatku od towarów i us∏ug, rozmiar szkody tak˝e

nie b´dzie go obejmowa∏.

§ 30
1. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie mo˝e przekroczyç

sumy ubezpieczenia przedmiotu.

2. W przypadku kradzie˝y z w∏amaniem bez wejÊcia sprawcy do

lokalu wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e przekroczyç 5% sumy

ubezpieczenia.

§ 31
Odszkodowanie obejmuje:

1) w granicach sum ubezpieczenia okreÊlonych w umowie 

dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia - utrat´,

zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w kwocie odpowiadajàcej

rozmiarowi szkody, z zastrze˝eniem § 11 ust. 3,

2) w granicach sumy ubezpieczenia mienia znajdujàcego si´ 

w miejscu dotkni´tym szkodà:

a) udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania wszelkich

dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody obj´tej

zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio

zagro˝onego ubezpieczonego mienia przed takà szkodà, je˝eli

Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by si´ okaza∏y bezskuteczne,

b) udokumentowane koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie,

w tym naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeƒ,

∏àcznie z kosztami usuni´cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów,

okien i drzwi.

3) JeÊli odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela zosta∏a rozszerzona
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o wandalizm, zgodnie z § 6 ust. 2, w granicy 10% ∏àcznej sumy

ubezpieczenia, nie wi´cej jednak ni˝ w kwocie 10.000 PLN,

Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty uszkodzenia

zabezpieczeƒ ubezpieczonego mienia tak˝e w przypadku, jeÊli

w∏amanie nie by∏o skuteczne, tzn. jeÊli sprawca nie dosta∏ si´

do ubezpieczonego lokalu.

§ 32
1. JeÊli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na

sumy sta∏e lub zmienne jest ni˝sza od jego wartoÊci ustalonej

wed∏ug zasad okreÊlonych w § 14 pkt 2, odszkodowanie jest

wyp∏acane w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia

przedmiotu pozostaje do jego wartoÊci w dniu szkody, 

z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta∏e wed∏ug

wartoÊci odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa w ust.

1, b´dzie mia∏a zastosowanie, je˝eli wartoÊç przedmiotu

ubezpieczenia w dniu szkody, ustalona zgodnie z § 14 pkt 2

przekroczy 110% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu,

§ 33
Odszkodowanie stanowi kwota obliczona zgodnie 

z postanowieniami § 28-32, pomniejszona o franszyz´

redukcyjnà, 

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 34
1. Uprawniony w umowy ubezpieczenia jest obowiàzany do

udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego roszczenia

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç

Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia

wniosku o wyp∏at´ odszkodowania, sporzàdzone na w∏asny

koszt.

3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji

przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków,

kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem

rozmiaru szkody.

§ 35
1. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego

eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, rozmiaru szkody 

i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia

Ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych

post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków 

wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç

Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi

wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony

ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´

odszkodowania.

§ 36
1. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie

uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 

w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych w post´powaniu

dotyczàcym stanu faktycznego, zasadnoÊci roszczeƒ 

i wysokoÊci odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo

prawomocnego orzeczenia sàdu

2. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni od

daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 2 wyjaÊnienie

okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci

Ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´

niemo˝liwe, odszkodowanie powinno byç wyp∏acone w ciàgu 14

dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci

wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, jednak˝e

bezspornà cz´Êç odszkodowania Ubezpieczyciel wyp∏aca 

w terminie okreÊlonym w ust. 2.

4. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one

post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne

znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela lub

wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç odszkodowania

wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym w ust. 1, natomiast

pozosta∏a cz´Êç odszkodowania jest wyp∏acana w terminie 14

dni po uzyskaniu przez Ubezpieczyciela informacji o wynikach

post´powania przygotowawczego lub uprawomocnieniu si´

orzeczenia sàdowego.

5. O ile nie umówiono si´ inaczej, suma pieni´˝na wyp∏acona

przez Ubezpieczyciela nie mo˝e byç wy˝sza od poniesionej

szkody.

6. Je˝eli ten sam przedmiot jest ubezpieczony od tego samego

ryzyka w kilku zak∏adach ubezpieczeƒ na sumy, które ∏àcznie

przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà, ka˝dy z zak∏adów

ubezpieczeƒ odpowiada do wysokoÊci szkody w takim

stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia

pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub

wielokrotnego ubezpieczenia.

7. Wraz z wyp∏atà odszkodowania raty sk∏adki stajà si´

wymagalne i Ubezpieczyciel potràca kwot´ nale˝nych rat 

z kwoty odszkodowania.

§ 37
Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´

z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia

roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e 

w ciàgu 30 dni zg∏osiç na piÊmie - za poÊrednictwem

Przedstawicielstwa - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

przez Zarzàd Ubezpieczyciela.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 38 
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na

Ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie

do osoby trzeciej (w rozumieniu § 3 pkt 7) odpowiedzialnej za

szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na

Ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, za którà

Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba ˝e osoba ta

umyÊlnie wyrzàdzi∏a szkod´.

3. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç

Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz

wykonaç czynnoÊci niezb´dne dla skutecznego dochodzenia

praw przez Ubezpieczyciela okreÊlonych w ust. 1.

4. W razie niewykonania obowiàzków okreÊlonych w ust. 3, 

a tak˝e w razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez

zgody Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób

trzecich (w rozumieniu § 3 pkt 7) z tytu∏u szkód Ubezpieczyciel

mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci,

a w przypadku gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone,

podlega zwrotowi w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
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WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 39
1. Je˝eli umow´ ubezpieczenia zawarto na okres

przekraczajàcy 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo

odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy

Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà - w terminie 7 dni od daty

zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy nie zwalnia

Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, 

w jakim Ubezpieczyciel udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

2. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoÊci

20% zwracanej sk∏adki.

§ 40
1. Ka˝da ze stron mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty

odszkodowania albo daty dor´czenia odmowy wyp∏aty

odszkodowania wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia, 

z zachowaniem 1-miesi´cznego okresu wypowiedzenia.

2. W razie wypowiedzenia umowy 80% sk∏adki

zaniewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko

wtedy, gdy nie wyp∏acono odszkodowania.

§ 41 
1. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà

zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel

mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´, poczynajàc od dnia, gdy

zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku

bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku

Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap∏aty

podwy˝szonej sk∏adki, a Ubezpieczajàcy mo˝e w ciàgu 14 dni

od otrzymania wezwania odstàpiç od umowy. Je˝eli ujawnienie

okolicznoÊci nastàpi∏o po wypadku, Ubezpieczyciel mo˝e

odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie.

2. Je˝eli ujawniona okolicznoÊç pociàga za sobà takie

zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, ˝e Ubezpieczyciel

nie zawar∏by umowy, gdyby o tej okolicznoÊci wiedzia∏, mo˝e on

w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoÊci odstàpiç

od umowy. W razie odstàpienia od umowy nale˝y si´

Ubezpieczycielowi tylko sk∏adka za czas trwania umowy. Je˝eli

ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o ju˝ po wypadku lub w ciàgu

ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku

by∏a wy∏àcznie ujawniona okolicznoÊç, Ubezpieczyciel mo˝e

odmówiç wyp∏aty odszkodowania.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 42
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do

Ubezpieczyciela powinny byç sk∏adane na piÊmie za

pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.

2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym

Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do

ostatniej znanej siedziby Ubezpieczajàcego wywiera skutki

prawne od daty, w której by∏oby dor´czone, gdyby

Ubezpieczajàcy nie zmieni∏ siedziby.

§ 43 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych

Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy

o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu cywilnego i inne

obowiàzujàce przepisy prawa polskiego.

2. W razie wàtpliwoÊci co do treÊci terminów finansowych

u˝ytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia za

miarodajne uwa˝a si´ definicje zawarte w wydanych przez

Ministra Finansów regulacjach dotyczàcych prowadzenia

rachunkowoÊci, obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy

ubezpieczenia.

§ 44
1. Skargi i za˝alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego 

z umowy ubezpieczenia b´dàcych osobami fizycznymi sà

rozpatrywane niezw∏ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub

upowa˝nionego pracownika, po przes∏aniu tych skarg i za˝aleƒ

w formie pisemnej na adres siedziby Ubezpieczyciela.

2. Po rozpatrzeniu skargi lub za˝alenia stanowisko

Ubezpieczyciela b´dzie przes∏ane w formie pisemnej listem

poleconym na adres wskazany w treÊci skargi lub za˝alenia.

§ 45
1. Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà

byç rozstrzygane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej albo

przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby

Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy

ubezpieczenia.

2. Strony umowy ubezpieczenia mogà wystàpiç 

o rozstrzygni´cie wynikajàcych z niej sporów do sàdu

polubownego.

§ 46 
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie 

z dniem 1 stycznia 2004 roku i majà zastosowanie do umów

ubezpieczenia zawartych po tej dacie. 
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MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA

PRZED KRADZIE˚Ñ Z W¸AMANIEM

Konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów

§ 1
Âciany, sufity, pod∏ogi i dachy lokali, w których znajduje si´

ubezpieczone mienie, powinny byç wykonane z materia∏ów

odpornych na zniszczenie lub wywa˝enie za pomocà prostych,

ogólnie dost´pnych narz´dzi. 

Zabezpieczenie okien i innych zewn´trznych otworów

§ 2
Wszystkie okna i inne zewn´trzne otwory w lokalu, w którym

znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç w nale˝ytym

stanie technicznym, w∏aÊciwie osadzone i zamkni´te.

§ 3
1. Okna i inne zewn´trzne otwory w lokalach, w których

znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç na ca∏ej

powierzchni zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi

roletami lub ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, szybami o zwi´kszonej

odpornoÊci na przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3) lub

okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´ do wn´trza

lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi.

2. Kraty, antyw∏amaniowe rolety lub ˝aluzje oraz okiennice

powinny byç prawid∏owo osadzone i zamkni´te na co najmniej

jeden zamek wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà.

3. Wymogi okreÊlone w ust. 1 i 2 dotyczà tylko lokali

znajdujàcych si´ w piwnicach, suterenach i na parterach, 

a tak˝e lokali znajdujàcych si´ na wy˝szych kondygnacjach, do

których jest dost´p z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich

przybudówek, balkonów, tarasów i dachów.

§ 4
1. Postanowienia § 3 ust. 1 i 2 nie majà zastosowania 

w lokalach, w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego

lokalu, albo w lokalach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia

sygnalizacyjno-alarmowe.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 istnieje obowiàzek

oÊwietlenia lokalu w porze nocnej.

3. Osoba sprawujàca dozór obiektu w przypadku opisanym 

w ust. 1, powinna mieç okreÊlony zakres obowiàzków 

z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu zachowania 

i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania.

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych

§ 5
1. Wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalu, w którym znajduje si´

ubezpieczone mienie, powinny byç w nale˝ytym stanie

technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkni´te,

aby ich wy∏amanie lub wywa˝enie nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia

si∏y lub narz´dzi, a otwarcie - bez u˝ycia podrobionych lub

dopasowanych kluczy.

2. Je˝eli przepisy wewn´trzne Ubezpieczajàcego nie

przewidujà bardziej skutecznych zamkni´ç, drzwi zewn´trzne

do lokalu powinny byç zamkni´te na co najmniej 2 zamki

wielozastawkowe lub jeden atestowany.

3. Drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co najmniej 2

zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny 

byç na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami,

antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami majàcymi

Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,

szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie 

(co najmniej klasy P3) lub okiennicami w taki sposób, aby

przedostanie si´ do wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia

si∏y lub narz´dzi.

4. Postanowienia ust. 3 nie majà zastosowania w lokalach, 

w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego lokalu, albo 

w lokalach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-

alarmowe.

5. Do wymogów okreÊlonych w ust. 4 stosuje si´ odpowiednio

postanowienia § 4 ust. 2 i 3.

6. Drzwi oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki (zasuwy),

które mo˝na otworzyç bez klucza, przez otwór wybity w szybie.

7. Przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o powinno byç

unieruchomione za pomocà zasuwy u góry i u do∏u od

wewn´trznej strony lokalu lub wewnàtrz drzwi.

Zabezpieczenie kluczy

§ 6
1. Klucze do lokalu obj´tego ubezpieczeniem powinny 

byç przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à 

i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym. 

2. W razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e kluczy

zapasowych) Ubezpieczajàcy po otrzymaniu o tym wiadomoÊci

jest obowiàzany niezw∏ocznie zmieniç zamki.

Zabezpieczenie pojazdów stanowiàcych Êrodki obrotowe

§ 7
1. Przy ubezpieczeniu pojazdów samochodowych 

i mechanicznych stanowiàcych Êrodki obrotowe za nale˝yte

zabezpieczenie uwa˝a si´ równie˝ parking pod sta∏ym

nadzorem, ogrodzony parkanem, siatkà drucianà lub p∏otem 

i oÊwietlony w porze nocnej; w pojazdach tych nie mogà

znajdowaç si´ kluczyki od stacyjek zap∏onowych, wszystkie

posiadane systemy zabezpieczajàce powinny byç uruchomione,

a wszystkie drzwi - zamkni´te na zamek fabryczny.

2. Wjazd na parking powinien byç zabezpieczony w sposób

uniemo˝liwiajàcy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob´

nieuprawnionà.

Konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów

§ 8
Zamki, k∏ódki i uchwyty zastosowane do zamkni´cia

ubezpieczonego mienia powinny odpowiadaç nast´pujàcym

wymogom:
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alarmowym, z zastrze˝eniem limitu odpowiedzialnoÊci w kwocie

odpowiadajàcej 0,2 j.o.

3. Dla pomieszczeƒ i urzàdzeƒ klas VII-XIII limit

przechowywanych wartoÊci okreÊla Centrala.

4. System alarmowy klasy SA3 to taki, który spe∏nia

wymagania PN-93/E-08390 (PN - Polska Norma).

5. W przypadku braku mo˝liwoÊci okreÊlenia dla 

urzàdzenia klasy odpornoÊci na w∏amanie, odpowiedzialnoÊç

Ubezpieczyciela ograniczona jest do 0,2 j.o., przy czym do

urzàdzeƒ tych nie zalicza si´ kaset stalowych i kas fiskalnych.

6. Limit odpowiedzialnoÊci za gotówk´ przechowywanà 

w kasetach stalowych i kasach fiskalnych wynosi 2.500 PLN.

7. Urzàdzenia o masie do 1 t s∏u˝àce do przechowywania

wartoÊci pieni´˝nych powinny byç trwale przymocowane do

Êciany lub pod∏o˝a. W indywidualnych przypadkach

Ubezpieczyciel mo˝e przyjàç do ubezpieczenia wartoÊci

pieni´˝ne przechowywane w urzàdzeniach nieprzymocowanych

do Êciany lub pod∏o˝a, wyznaczajàc równoczeÊnie limit dla

powy˝szego urzàdzenia. 

8. WartoÊci pieni´˝ne mogà si´ znajdowaç poza schowkami

wymienionymi powy˝ej wy∏àcznie w przypadku wykonywanych

przez Ubezpieczajàcego czynnoÊci liczenia lub transportu

wewnàtrz ubezpieczonego lokalu. W takim wypadku

Ubezpieczajàcy winien zapewniç specjalne Êrodki ostro˝noÊci

zmierzajàce do ograniczenia ryzyka, np. dodatkowà ochron´

fizycznà, pozostawienie poza urzàdzeniem tylko cz´Êci wartoÊci

pieni´˝nych itp.

§ 10
Transport wartoÊci pieni´˝nych
1. Ze wzgl´du na wartoÊç transportowanych wartoÊci

pieni´˝nych zabezpieczenia muszà spe∏niaç okreÊlone w Tabeli 2

wymagania:
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1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz

ma w ∏opatce wi´cej ni˝ jedno ˝∏obienie prostopad∏e do trzonu,

2) k∏ódki s∏u˝àce zabezpieczeniu krat, ˝aluzji, rolet lub okiennic

powinny spe∏niaç wymogi zabezpieczenia w przypadku próby

otwarcia ich wytrychem, jak przy zamkach opisanych w pkt 1, 

a ich obudowa powinna byç ca∏kowicie zamkni´ta. 

W szczególnoÊci wymogi te spe∏niajà k∏ódki bezkab∏àkowe. 

W odniesieniu do k∏ódek kab∏àkowych, kab∏àk k∏ódki powinien

byç wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kab∏àku musi byç

tak dopasowany do rozmiarów urzàdzenia zamykajàcego, 

aby nie by∏o mo˝liwoÊci wsuni´cia narz´dzia mi´dzy kab∏àk 

a os∏on´,

3) uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç wykonane 

z p∏askownika przymocowanego na sta∏e do drzwi lub krat 

w sposób uniemo˝liwiajàcy jego oberwanie, ukr´cenie lub

obci´cie. GruboÊç p∏askownika i otwór do wprowadzenia

kab∏àka lub bolca powinien odpowiadaç parametrom k∏ódki. 

W przypadku powstawania na kab∏àku wolnego miejsca nale˝y

je wype∏niaç tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà

wype∏niajàcà.

4) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie 

stanowià podstawowego zabezpieczenia drzwi wejÊciowych

ubezpieczonego lokalu.

MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA WARTOÂCI

PIENI¢˚NYCH PRZED KRADZIE˚Ñ Z W¸AMANIEM LUB

RABUNKIEM

§ 9
Przechowywanie wartoÊci pieni´˝nych
1. Ze wzgl´du na wartoÊç przechowywanych wartoÊci

pieni´˝nych urzàdzenia i pomieszczenia przeznaczone do

przechowywania tych wartoÊci muszà odpowiadaç okreÊlonym

w Tabeli 1 wymogom:

2. W indywidualnych przypadkach Ubezpieczyciel mo˝e przyjàç

do ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne niechronione systemem

Tabela 1

Pomieszczenie i urzàdzenie chronione systemem
alarmowym klasy co najmniej SA3

Pomieszczenie i urzàdzenie chronione systemem
alarmowym klasy ni˝szej od SA3

pomieszczenia
[jednostka obliczeniowa]

urzàdzenia
[jednostka obliczeniowa]

pomieszczenia
[jednostka obliczeniowa]

urzàdzenia
[jednostka obliczeniowa]

0 do 0,2 0 do 0,5
0 do 1 0 do 1,5
0 do 2 0 do 3
0 do 4 0 do 6

do 6 do 6 do 8 do 8

Klasa odpornoÊci 
na w∏amanie

Limit odpowiedzialnoÊci za wartoÊci pieni´˝ne (w jednostkach obliczeniowych)
przechowywane w pomieszczeniach lub urzàdzeniach przeznaczonych do przechowywania

wartoÊci pieni´˝nych

I
II
III
IV
V

VI* do 8 do 8 do 10 do 10

pomieszczenie do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych - oznacza przestrzeƒ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami o wzmocnionej
konstrukcji, wyposa˝onà w odpowiednie urzàdzenia techniczne, s∏u˝àcà do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych, np. skarbiec, pokój
skarbcowy
urzàdzenie do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych - oznacza atestowane urzàdzenie przeznaczone do przechowywania wartoÊci
pieni´˝nych, np. szafy stalowe, szafy pancerne
* - urzàdzenia i pomieszczenia muszà byç chronione alarmem, którego sygna∏ jest odbierany w jednostce policji lub agencji ochrony mienia
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2. W przypadku transportowania wartoÊci pieni´˝nych 

kolumnà samochodów nale˝y do transportu przydzieliç dwa

samochody ochraniajàce. LiczebnoÊç grupy konwojowej ustala

si´ nast´pujàco: po dwóch konwojentów na ka˝dy samochód

ochraniajàcy i po jednym konwojencie na ka˝dy samochód

przewo˝àcy wartoÊci pieni´˝ne.

3. Warunki techniczne pojazdów przystosowanych do przewozu

wartoÊci pieni´˝nych sà nast´pujàce:

1) samochód dostawczy przystosowany do transportu wartoÊci

pieni´˝nych powinien byç wyposa˝ony w:

a) okna wykonane z materia∏u o zwi´kszonej odpornoÊci na

przebicie i rozbicie, bez mo˝liwoÊci ich otwierania,

b) drzwi z mechanizmem automatycznego blokowania,

c) elektromechaniczny zawór odci´cia dop∏ywu paliwa lub

pràdu,

d) wydzielony przedzia∏ ∏adunkowy do przewozu wartoÊci

pieni´˝nych, wykonany z blachy stalowej o gruboÊci co najmniej

1 mm, ∏àczonej w sposób trwa∏y, z odr´bnymi drzwiami 

z zamkiem o wysokiej klasie odpornoÊci na w∏amanie 

(co najmniej klasa „A”),

e) radiowy, optyczny lub akustyczny system alarmowy,

f) Êrodki ∏àcznoÊci wewn´trznej i zewn´trznej,

g) pojemnik stalowy lub walizk´ specjalistycznà ze stojakiem

s∏u˝àcym do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych podczas

transportu, zamontowane w przedziale ∏adunkowym. Pojemnik

stalowy i stojak powinny byç zamontowane w sposób

uniemo˝liwiajàcy ich od∏àczenie od pod∏o˝a przy zamkni´tych

zamkach i ryglach. Pokrywa pojemnika powinna byç zamykana

co najmniej na jeden zamek trójpunktowy jednokluczowy, 

o minimum pi´ciu zastawkach w pe∏ni zamiennych,

4. Samochód osobowy przystosowany do przewozu wartoÊci

pieni´˝nych powinien spe∏niaç odpowiednio wymagania

okreÊlone w ust. 3 pkt 1 ppkt b, c oraz e, f, g. 

5. Wymagania techniczne samochodów specjalnych

(bankowozów) sà nast´pujàce:

1) samochód specjalny powinien spe∏niaç co najmniej

nast´pujàce warunki techniczne:

a) mieç seryjnà konstrukcj´ skrzyniowà z wyodr´bnionym

przedzia∏em ∏adunkowym i wzmocnionym zawieszeniem,

b) posiadaç opancerzony przedzia∏ osobowy z 5 miejscami oraz

ca∏kowicie odr´bny przedzia∏ ∏adunkowy, wzmocniony stalà

konstrukcyjnà wy˝szej jakoÊci, ∏àczonà w sposób trwa∏y,

c) przedzia∏ ∏adunkowy powinien mieç tylko jedne drzwi

zewn´trzne, np. drzwi tylne dwuskrzyd∏owe z blokadà

ryglowania jednego skrzyd∏a przez drugie i mo˝liwoÊcià

mocowania do Êcian przedzia∏u w po∏o˝eniu otwartym 

z zawiasami o sworzniach zabezpieczonych przed wybiciem;

drzwi powinny byç wyposa˝one w dodatkowy zamek wierzchni,

jednostronny, przerabialny, o minimum siedmiu p∏askich

zastawkach,

d) wy∏o˝enie wewn´trznej powierzchni przedzia∏u ∏adunkowego

powinno byç ognioodporne i trwa∏e, w szczególnoÊci odporne

na uszkodzenia w czasie za∏adunku i wy∏adunku wartoÊci

pieni´˝nych,

e) przedzia∏ ∏adunkowy powinien byç oÊwietlony tak, aby

istnia∏a mo˝liwoÊç jego obserwacji przez szklany wziernik 

o Êrednicy 60 mm z przedzia∏u osobowego,

f) powinien byç wyposa˝ony w:

* sygnalizator alarmowy o zmiennym tonie, mocowany 

w przedziale silnikowym; w∏àcznik sygnalizatora powinien byç
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Tabela 2

Limit 
odpowiedzialnoÊci

Rodzaj transportu
Liczba konwojentów/pracowników 

ochrony*

do 0,1 j.o.
Transport mo˝e byç wykonywany pieszo, je˝eli ze wzgl´du na

odleg∏oÊç u˝ycie samochodu jest nieuzasadnione.
dotyczy równie˝ transportu gotówki pojazdami mechanicznymi

Osoba transportujàca nie musi byç
chroniona przez dodatkowego pracownika

(dodatkowà osob´).

powy˝ej 0,1 
do 0,3 j.o.

Transport mo˝e byç wykonywany pieszo, je˝eli ze wzgl´du na
odleg∏oÊç u˝ycie samochodu jest nieuzasadnione.

dotyczy równie˝ transportu gotówki pojazdami mechanicznymi

Osoba transportujàca chroniona 
jest przez dodatkowego pracownika

(dodatkowà osob´).

powy˝ej 0,3 
do 1,0 j.o.

Transport mo˝e byç wykonywany pieszo, je˝eli ze wzgl´du na
odleg∏oÊç u˝ycie samochodu jest nieuzasadnione, a do
przenoszenia u˝ywa si´ odpowiedniego zabezpieczenia

technicznego, np. specjalnych walizek z paralizatorem, sygna∏em
akustycznym lub substancjà niszczàcà banknoty.

dotyczy równie˝ transportu gotówki pojazdami mechanicznymi

Osoba transportujàca chroniona jest przez
co najmniej jednego pracownika ochrony,

który mo˝e byç nieuzbrojony.

powy˝ej 1 
do 3 j.o.

Transport wykonuje si´ przystosowanymi 
lub specjalnymi samochodami.

Transport chroniony jest przez co najmniej
jednego uzbrojonego konwojenta**.

powy˝ej 3 
do 10 j.o.

Transport wykonuje si´ specjalnymi samochodami.
Transport chroniony jest przez co najmniej

dwóch uzbrojonych konwojentów.

powy˝ej 10 j.o.
Sposób zabezpieczenia okreÊla indywidualnie

Centrala STU Ergo Hestia SA.
Sposób zabezpieczenia okreÊla indywidualnie

Centrala STU Ergo Hestia SA.

*pracownik ochrony - osoba posiadajàca licencj´ pracownika ochrony fizycznej lub licencj´ pracownika zabezpieczenia technicznego
i wykonujàca zadania ochrony w ramach wewn´trznej s∏u˝by ochrony albo na rzecz przedsi´biorcy, który uzyska∏ koncesj´ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

**konwojent - pracownik ochrony, wyposa˝ony w broƒ palnà
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∏atwo dost´pny dla kierowcy lub cz∏onka zespo∏u

konwojujàcego oraz samoczynnie w∏àczajàcy si´ przy próbie

niepowo∏anego otwarcia ka˝dych drzwi,

* sygnalizacj´ alarmowà po∏àczonà ze Êwiat∏ami awaryjnymi 

i sygnalizatorem alarmowym o zmiennym tonie oraz

w∏àcznikiem rozrusznika i blokadà dop∏ywu paliwa,

* elektromechaniczny zawór odcinajàcy dop∏yw paliwa lub inne

urzàdzenie dajàce taki sam skutek,

* urzàdzenia ∏àcznoÊci radiowej,

g) przedzia∏ osobowy, zbiornik paliwa, oszklenie kabiny

powinny byç odporne na przestrzelenie pociskami kalibru 

7,62 mm z rdzeniem stalowym, wystrzeliwanymi z karabinka 

AK 47,

2) silnik powinien mieç system gaÊniczy oraz zbiornik paliwa

wykonany w sposób zabezpieczajàcy przed wybuchem,

3) system kontroli zamkni´cia drzwi powinien byç po∏àczony 

z ogólnym systemem zamkni´cia z sygnalizowaniem dla

ka˝dych drzwi alarmowym sygna∏em dêwi´kowym oraz

Êwiat∏ami, a tak˝e elektrycznà blokadà drzwi sterowanà 

z kabiny kierowcy,

4) wszystkie urzàdzenia elektryczne powinny mieç instalacj´

uniemo˝liwiajàcà zak∏ócenie przez urzàdzenia zewn´trzne,

5) ko∏a powinny mieç wk∏adki masywowe umo˝liwiajàce dalszà

jazd´ po zniszczeniu opony do 15 km z pr´dkoÊcià 50 km/godz.,

6) samochód do przewozu wartoÊci pieni´˝nych powinien

posiadaç Êwiadectwo homologacji oraz atesty na opancerzenie

i oszklenie przedzia∏u osobowego.
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