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KLAUZULE WSPÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo
Hestia SA, zwane dalej „Ubezpieczycielem”, zawiera
umowy ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego 
z przedsi´biorcami i jednostkami organizacyjnymi
nieb´dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej
„Ubezpieczajàcymi”.
2. Ubezpieczonym mo˝e byç podmiot prowadzàcy
ewidencj´ mienia.

§ 2
1. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na
uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od
postanowieƒ niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
2. Dodatkowe klauzule umowne uzgodnione i podpisane
przez strony w trybie okreÊlonym w ust. 1 powinny byç
sporzàdzone na piÊmie i w pe∏nym brzmieniu do∏àczone
do umowy, pod rygorem niewa˝noÊci.

UMOWA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

§ 3
1. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz
osoby trzeciej.
2. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej
postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia stosuje si´ odpowiednio do osoby, na
rzecz której zawarto umow´ ubezpieczenia, zwanej dalej
„Ubezpieczonym”.

DEFINICJE

§ 4
W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia za:
1. dane - uwa˝a si´ informacje nadajàce si´ do
bezpoÊredniego przetwarzania przez Elektroniczne
Systemy Przetwarzania Danych (EPD), zgromadzone
poza jednostkà centralnà, tj.:
1) dane ze zbiorów danych,
2) system operacyjny i programy wchodzàce w jego
sk∏ad,
3) licencyjne, standardowe programy pochodzàce 
z produkcji seryjnej,
4) programy aplikacyjne pochodzàce z produkcji
jednostkowej (wytworzone na podstawie
oprogramowania licencyjnego),
2. jednostk´ centralnà - uwa˝a si´ cz´Êç sprz´tu
elektronicznego obejmujàcà sterowanie, uk∏ady
wykonujàce operacje arytmetyczno-logiczne oraz
pami´ç komputera, z wy∏àczeniem pami´ci zewn´trznej 
(dyski twarde, stacje dysków elastycznych i optycznych,

stacje taÊm magnetycznych itp.),
3. koszty dodatkowe - uwa˝a si´:
1) koszty zale˝ne od czasu, czyli koszty uwarunkowane
d∏ugoÊcià czasu trwania zak∏óceƒ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci koszty
wynik∏e z :
a) u˝ytkowania, wynajmu urzàdzeƒ zast´pczych,
b) zastosowania alternatywnych procedur, metod,
procesów produkcji,
c) koszty osobowe (koszty dodatkowego zatrudnienia,
godzin nadliczbowych),
d) koszty zwiàzanie z korzystaniem z us∏ug osób
trzecich, rozumianych dalej w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia jako wszystkie osoby
pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczenia, lub
wykorzystaniem w prowadzeniu dzia∏alnoÊci produktów
gotowych lub pó∏produktów wyprodukowanych przez
osoby trzecie,
2) koszty niezale˝ne od czasu, czyli sta∏e koszty
niezwiàzane z czasem trwania zak∏óceƒ w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci koszty
wynik∏e z :
a) jednorazowego przeprogramowania,
b) zmiany miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci,
c) prowizorycznego zainstalowania (konfiguracji),
4. okres odszkodowawczy - uwa˝a si´ okres
faktycznych zak∏óceƒ dzia∏alnoÊci gospodarczej, w którym
konieczne jest stosowanie rozwiàzaƒ prowizorycznych 
w celu unikni´cia przerwy w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca
okreÊlonego w umowie ubezpieczenia maksymalnego
okresu odszkodowawczego,
5. reprezentantów - uwa˝a si´: 
1) w przypadku przedsi´biorstw paƒstwowych -
dyrektora, jego zast´pców i pe∏nomocników
uprawnionych do sk∏adania i przyjmowania oÊwiadczeƒ
woli w imieniu Ubezpieczajàcego w jego sprawach
prawnomajàtkowych w dziedzinie stosunków
zewn´trznych oraz zarzàdc´,
2) w przypadku spó∏ek z ograniczà odpowiedzialnoÊcià 
i spó∏ek akcyjnych - cz∏onków zarzàdu, prokurentów 
i pe∏nomocników uprawnionych odpowiednio jak w ppkt 1, 
3) w przypadku spó∏ek komandytowo-akcyjnych -
komplementariusza b´dàcego osobà fizycznà,
akcjonariusza, prokurentów i pe∏nomocników
uprawnionych jak w ppkt 1, 
4) w przypadku spó∏ek jawnych i komandytowych -
komplementariuszów b´dàcych osobami fizycznymi,
prokurentów i pe∏nomocników uprawnionych
odpowiednio jak w ppkt 1, 
5) w przypadku spó∏ek partnerskich - partnerów,
prokurentów i pe∏nomocników uprawnionych
odpowiednio jak w ppkt 1, 
6) w przypadku spó∏ek cywilnych - wspólników oraz
pe∏nomocników, 
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7) w przypadku osób fizycznych - Ubezpieczajàcego 
i pe∏nomocników,
6. rozruchy - uwa˝a si´ gwa∏towne demonstracje, które
nie mieszczà si´ w kategorii zamieszek,
7. sabota˝ - uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane 
z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne
lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub
obiektom w celu zdezorganizowania transportu
publicznego, zak∏adów us∏ugowych lub wytwórczych,
8. strajk - uwa˝a si´ celowà przerw´ w pracy wi´kszej
grupy pracowników w celu wymuszenia ˝àdaƒ
ekonomicznych lub politycznych,
9. 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, pracy
transportu publicznego, zak∏adów us∏ugowych lub
wytwórczych,
10. urzàdzenia wspomagajàce - uwa˝a si´ urzàdzenia
umo˝liwiajàce utrzymanie w ruchu zespo∏ów
elektronicznych, a w szczególnoÊci: urzàdzenia
klimatyzacyjne, agregaty pràdotwórcze stanowiàce
niezale˝ne êród∏a energii, dy˝urne agregaty
pràdotwórcze, UPS (awaryjne urzàdzenia
podtrzymywania zasilania) i przetworniki cz´stotliwoÊci,
11. wartoÊç rynkowà - uwa˝a si´ koszt zakupu
identycznego przedmiotu, uwzgl´dniajàc wiek, zu˝ycie
techniczne i moralne (technologiczne), lub przedmiotu
najbardziej podobnego, odnoszàc si´ do stanu, w jakim
si´ znajdowa∏ ubezpieczony sprz´t elektroniczny
bezpoÊrednio przed zajÊciem szkody,
12. wypadek - uwa˝a si´ zajÊcie zdarzenia losowego
obj´tego zakresem ubezpieczenia,
13. zamieszki - uwa˝a si´ gwa∏towne demonstracje,
nielegalne akcje wymierzone przeciwko w∏adzy w celu
zmiany istniejàcego porzàdku prawnego,
14. zewn´trzne noÊniki danych - uwa˝a si´ elementy
umo˝liwiajàce gromadzenie informacji, nadajàce si´ do
odczytu maszynowego; noÊniki takie sà obj´te
ubezpieczeniem, o ile sà przeznaczone do wymiany
przez u˝ytkownika (np. wymienialne dyski magnetyczne
i optyczne, dyskietki).

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 5
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie
sporzàdzonego w formie pisemnej wniosku
ubezpieczeniowego.
2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast´pujàce
dane:
1) nazw´ i adres Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) rok produkcji poszczególnych maszyn i urzàdzeƒ,
5) sum´ ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji
umowy ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) przyczyny, liczb´ i wielkoÊç szkód w ostatnich 
5 latach.
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.

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 6
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) ograniczenie zakresu podstawowego (klauzule
indywidualne),
b) bezszkodowoÊç,
c) krótszy ni˝ 12-miesi´czny okres ubezpieczenia.
3. Sk∏adka mo˝e zostaç podwy˝szona ze wzgl´du na:
a) obszar zastosowania,
b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe
ryzyka (klauzule indywidualne),
c) roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na raty.
4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
ubezpieczonego mienia, Êrodkami jego zabezpieczenia,
zg∏oszonymi szkodami lub innymi wa˝nymi czynnikami
majàcymi wp∏yw na ocen´ ryzyka Ubezpieczyciel mo˝e
wyznaczyç sk∏adk´ ubezpieczeniowà, uwzgl´dniajàc
powy˝sze czynniki.
5. Sk∏adka jest p∏atna jednorazowo w momencie
zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak na wniosek
Ubezpieczajàcego mo˝e byç roz∏o˝ona na raty. Terminy
p∏atnoÊci kolejnych rat sk∏adki i ich wysokoÊç okreÊla si´
w umowie ubezpieczenia.
6. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki obcià˝a Ubezpieczajàcego.

OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES
ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA

§ 7
1. Okres ubezpieczenia okreÊla si´ w umowie.
2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´
uzgodnionà przez strony umowy.
3. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba ˝e umow´
zawarto na czas krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe). 

§ 8
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 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
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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 zap∏at´ sk∏adki
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.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO

§ 9
1. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany przestrzegaç
przepisów majàcych na celu zapobieganie powstaniu
szkody, w szczególnoÊci przepisów o budowie 
i eksploatacji sprz´tu danego rodzaju oraz instrukcji
obs∏ugi poszczególnych urzàdzeƒ.
2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany umo˝liwiç
Ubezpieczycielowi dost´p do ubezpieczonego sprz´tu
oraz przedstawiaç dokumenty zwiàzane z jego zakupem
i eksploatacjà.
3. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany informowaç
Ubezpieczyciela o zmianie miejsca zamieszkania lub
adresu siedziby firmy.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej lub ra˝àcego
niedbalstwa nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych w ust.
1 i 2, a mia∏o to wp∏yw na powstanie szkody lub jej
rozmiar, Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

§ 10
1. W razie zajÊcia wypadku 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 zawiadomiç miejscowà jednostk´ policji
o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç w wyniku
przest´pstwa,
2) natychmiast po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej
wiadomoÊci zawiadomiç Ubezpieczyciela o szkodzie
telefonicznie oraz na piÊmie,

3) pozostawiç bez zmian miejsce szkody do czasu
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba ˝e
zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody,
4) umo˝liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoÊci
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania
szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzieliç
w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ, a tak˝e niezb´dnych
pe∏nomocnictw.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy dopuÊci∏ si´ ra˝àcego
niedbalstwa w wykonaniu obowiàzku okreÊlonego 
w ust. 1, odszkodowanie si´ nie nale˝y.
4. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego
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 lub rozmiaru szkody.

§ 11
OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela ustaje w odniesieniu
do ubezpieczonego sprz´tu, je˝eli po wystàpieniu
szkody jest on nadal eksploatowany bez
przeprowadzenia naprawy albo po dokonaniu
prowizorycznej naprawy bez zgody Ubezpieczyciela.

WYP¸ATA ODSZKODOWANIA

§ 12
1. Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest obowiàzany
do udokumentowania zasadnoÊci zg∏oszonego
roszczenia.
2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç
Ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne dla
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
3. Wraz z dokumentami Ubezpieczajàcy jest obowiàzany
przedstawiç wyliczenie rozmiaru szkody, sporzàdzone na
w∏asny koszt.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3,
Ubezpieczajàcy powinien dostarczyç w terminie 7 dni od
daty uzyskania wiadomoÊci o powstaniu szkody.

§ 13
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 szkodzie.
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 wszcz´te
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
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okreÊlonym w ust. 2, natomiast pozosta∏a cz´Êç
odszkodowania jest wyp∏acana w ciàgu 14 dni po
uzyskaniu przez Ubezpieczyciela wyników 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 u kilku Ubezpieczycieli na sumy, które
∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
ka˝dy z Ubezpieczycieli 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.
8. Je˝eli po wyp∏acie odszkodowania Ubezpieczajàcy
odzyska∏ utracone przedmioty, jest obowiàzany zwróciç
odszkodowanie wyp∏acone za te przedmioty albo za
zgodà Ubezpieczyciela zrzec si´ praw do tych
przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela.

§ 14
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych 
z ustaleniem rozmiaru szkody.

§ 15
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 terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o stanowisku
Ubezpieczyciela w tej sprawie zg∏osiç na piÊmie - za
poÊrednictwem Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela -
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd
Ubezpieczyciela.

REGRES UBEZPIECZENIOWY

§ 16
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
Ubezpieczyciela przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu
roszczenie do osób trzecich odpowiedzialnych 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 wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany dostarczyç
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty 
oraz wykonaç czynnoÊci niezb´dne dla skutecznego
dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego bez
zgody Ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do
osób trzecich 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 ono zwrotowi w ca∏oÊci lub 
w cz´Êci.

WYGAÂNI¢CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 17
1. Je˝eli umow´ ubezpieczenia zawarto na okres
przekraczajàcy 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo
odstàpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà -
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstàpienie
od umowy ubezpieczenia 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.

§ 18
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 sk∏adka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy nie wyp∏acono odszkodowania.
3. Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów
manipulacyjnych w wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.

§ 19
1. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za
sobà zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku,
Ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´,
poczynajàc od chwili, 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.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO 
OD SZKÓD MATERIALNYCH (Sekcja I)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 20
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okreÊlony w umowie,
zgodnie z za∏àczonym do niej wykazem, sprz´t
elektroniczny, zainstalowany na stanowisku pracy,
gotowy do u˝ytku zgodnie z przeznaczeniem, dla którego
testy próbne zosta∏y zakoƒczone z wynikiem
pozytywnym, chyba ˝e przeprowadzenie tych testów nie
by∏o wymagane przez producenta.
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2. Sprz´t okreÊlony w umowie ubezpieczenia jest obj´ty
ochronà w miejscu wymienionym w umowie, podczas
eksploatacji i transportu wewnàtrzzak∏adowego.
3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´ty jest sprz´t
znajdujàcy si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 21
1. Sprz´t elektroniczny okreÊlony w umowie obj´ty jest
ochronà ubezpieczeniowà od utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia wskutek zdarzeƒ, których wystàpienia
Ubezpieczajàcy ani jego przedstawiciele nie byli w
stanie przewidzieç, a w wyniku których sprz´t nie mo˝e
osiàgnàç parametrów znamionowych.
2. Z zachowaniem zasad okreÊlonych w ust. 1
ubezpieczenie obejmuje w szczególnoÊci szkody wynik∏e z:
1) b∏´dów w obs∏udze, niew∏aÊciwego u˝ytkowania 
i braku kwalifikacji,
2) wandalizmu,
3) po˝aru,
4) wybuchu,
5) dzia∏ania wody i wilgoci,
6) b∏´dów pope∏nionych w trakcie konstrukcji, produkcji
lub monta˝u, a tak˝e wad materia∏owych,
7) przepi´cia, przet´˝enia i innych przyczyn
elektrycznych.
3. Ubezpieczenie obejmuje tak˝e szkody powsta∏e
wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku ze
zdarzeniami obj´tymi ubezpieczeniem.

§ 22
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód
wynik∏ych z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
Ubezpieczajàcego albo jego reprezentantów.

§ 23
1. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela nie obejmuje
szkód powsta∏ych wskutek:
1) dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu
wyjàtkowego, strajku, lokautu i innych dzia∏aƒ wrogich
dobru i porzàdkowi publicznemu oraz aktów terroryzmu
i sabota˝u, a tak˝e konfiskaty, nacjonalizacji,
przetrzymywania lub zarekwirowania przez w∏adz´,
2) trz´sienia ziemi lub dna morskiego, wybuchu
wulkanu, tsunami, tajfunu, cyklonu, tornado,
3) dzia∏ania energii jàdrowej lub ska˝enia
radioaktywnego.
2. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 500 PLN, chyba ˝e
si´ umówiono inaczej, która w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia stanowi udzia∏
Ubezpieczajàcego w odszkodowaniu z tytu∏u ka˝dego
zdarzenia; je˝eli wskutek jednego zdarzenia zosta∏a
uszkodzona lub zniszczona wi´cej ni˝ jedna
ubezpieczona pozycja, Ubezpieczajàcego obcià˝a
wy∏àcznie najwy˝sza franszyza okreÊlona dla danej
pozycji,
2) szkody bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏e wskutek
zaboru mienia lub zagini´cia,
3) straty poÊrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóênieniem,
brak wydajnoÊci, utrata rynku itp.,
4) szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami
istniejàcymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 
o których Ubezpieczajàcy albo jego reprezentanci

wiedzieli lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
mogli si´ dowiedzieç, niezale˝nie od faktu, czy
Ubezpieczyciel by∏ o nich powiadomiony,
5) jakiekolwiek koszty poniesione w celu usuni´cia
funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in. skutków
dzia∏ania wirusów komputerowych, chyba ˝e wady lub
usterki powsta∏y w wyniku zdarzenia obj´tego zakresem
ubezpieczenia,
6) jakiekolwiek koszty, które Ubezpieczajàcy poniós∏by,
gdyby szkoda si´ nie zdarzy∏a, na przyk∏ad zwiàzane 
z konserwacjà ubezpieczonego sprz´tu,
7) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub
postanowieƒ umowy jest odpowiedzialny producent,
sprzedawca lub warsztat naprawczy,
8) szkody powsta∏e wskutek testów, z wyjàtkiem prób
dokonywanych w zwiàzku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi (ogl´dzinami i przeglàdami), a tak˝e
powsta∏e w wyniku zamierzonego przecià˝enia,
doÊwiadczeƒ lub eksperymentów przeprowadzonych 
w nadzwyczajnych dla danego sprz´tu warunkach,
9) szkody, za które na podstawie przepisów prawa lub
zawartej umowy jest odpowiedzialny przewoênik,
spedytor lub podwykonawca,
10) szkody powsta∏e w elementach sprz´tu
elektronicznego wskutek ich technicznego zu˝ycia lub
starzenia w trakcie u˝ytkowania, w∏àczajàc dzia∏anie
czynników atmosferycznych,
11) szkody w elementach elektronicznych b´dàcych
cz´Êcià ubezpieczonego sprz´tu elektronicznego, które
powsta∏y bez jakiegokolwiek dzia∏ania z zewnàtrz,
jednak˝e szkody powsta∏e w ich wyniku w innych
wymienialnych elementach sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà,
12) szkody w ˝arówkach, lampach elektronowych,
taÊmach, bezpiecznikach, uszczelkach, pasach, kablach,
∏aƒcuchach, oponach, wymiennych narz´dziach,
cylindrach grawerowanych, elementach ze szk∏a,
porcelany, sitach lub tkaninach, a tak˝e Êrodkach
eksploatacyjnych jakiegokolwiek rodzaju (olej, smar,
paliwo, atrament, tusz, chemikalia itp.), chyba ˝e szkody
sà skutkiem zdarzenia obj´tego zakresem
ubezpieczenia,
13) uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania na
powierzchniach malowanych, polerowanych lub
emaliowanych, chyba ˝e uszkodzenia sà skutkiem
zdarzenia obj´tego zakresem ubezpieczenia,
14) szkody wynik∏e z niedzia∏ania, nieprawid∏owego
dzia∏ania lub nieprawid∏owego zastosowania sprz´tu,
oprogramowania lub noÊników informacji u˝ywanych 
w dowolnym elektronicznym urzàdzeniu, systemie 
(np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym,
uk∏adzie scalonym) lub sieci, a tak˝e niedost´pnoÊci,
utraty lub zniekszta∏cenia informacji przechowywanej
lub przetwarzanej przez sprz´t, oprogramowanie lub
noÊnik informacji, u˝ywane w dowolnym elektronicznym
urzàdzeniu, systemie lub sieci, chyba ˝e w nast´pstwie
wystàpi∏o inne zdarzenie niewy∏àczone z zakresu
ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za skutki takiego zdarzenia.
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SUMA UBEZPIECZENIA

§ 24
1. Sum´ ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ustala wed∏ug:
1) wartoÊci odtworzeniowej rozumianej jako wartoÊç
równà kosztom zastàpienia ubezpieczonego sprz´tu
przez fabrycznie nowy sprz´t tego samego rodzaju,
jakoÊci i wydajnoÊci, z uwzgl´dnieniem kosztów
transportu, demonta˝u i monta˝u ponownego oraz op∏at
celnych i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) wartoÊci brutto rozumianej jako wartoÊç poczàtkowa
wynikajàca z ewidencji ksi´gowej.
2. Suma ubezpieczenia nie obejmuje podlegajàcego
odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
podatku od towarów i us∏ug, chyba ˝e si´ umówiono
inaczej.
3. Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia
nastàpi wzrost wartoÊci ubezpieczonego sprz´tu
elektronicznego, Ubezpieczajàcy mo˝e zg∏osiç ten fakt
Ubezpieczycielowi i podwy˝szyç sum´ Ubezpieczenia,
op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 28.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY 
I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA

§ 25
1. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej
rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia na
podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.
2. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie
uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug
podlegajàcego odliczeniu, chyba ˝e umówiono si´
inaczej; jeÊli suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona 
w wysokoÊci obejmujàcej podatek od towarów i us∏ug,
wówczas rozmiar szkody równie˝ b´dzie uwzgl´dnia∏ ten
podatek, natomiast jeÊli suma ubezpieczenia zosta∏a
ustalona w wysokoÊci nieobejmujàcej podatku od
towarów i us∏ug, rozmiar szkody tak˝e nie b´dzie go
obejmowa∏. 
3. Odszkodowanie ustala si´ wed∏ug:
1) je˝eli sprz´t nadaje si´ do naprawy (strata
cz´Êciowa) - kosztów zakupu materia∏u i kosztów
robocizny niezb´dnej w celu naprawienia uszkodzonego
przedmiotu, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu,
demonta˝u i monta˝u ponownego oraz op∏at celnych 
i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem kosztów
transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku wymiany sprz´tu (strata ca∏kowita) -
kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego
przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju 
i jakoÊci, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu,
demonta˝u i monta˝u ponownego oraz op∏at celnych 
i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem kosztów
transportu ekspresowego i lotniczego,
3) je˝eli ubezpieczony sprz´t nie b´dzie wymieniany -
kosztów nie wy˝szych ni˝ wartoÊç rynkowa sprz´tu
bezpoÊrednio przed wystàpieniem szkody.

§ 26
W granicach sumy ubezpieczenia poszczególnego
sprz´tu Ubezpieczyciel pokrywa równie˝:

1) udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania
wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia
szkody oraz dla zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y
w∏aÊciwe, chocia˝by si´ okaza∏y bezskuteczne,
2) udokumentowane koszty napraw prowizorycznych,
je˝eli stanowià cz´Êç koƒcowych czynnoÊci naprawczych
i nie zwi´kszajà ca∏kowitej wartoÊci kosztów naprawy,
3) udokumentowane koszty usuni´cia pozosta∏oÊci po
szkodzie.

§ 27
1. Odszkodowanie zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci
po szkodzie, które mogà byç przeznaczone do dalszego
u˝ytku, przeróbki lub sprzeda˝y.
2. Koszty jakichkolwiek zmian, uzupe∏nieƒ lub ulepszeƒ
nie wchodzà w sk∏ad odszkodowania.
3. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania nie
uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug
podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, chyba ˝e si´ umówiono inaczej.

§ 28
1. Je˝eli w dniu wypadku suma ubezpieczenia
utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu,
którego wartoÊç okreÊlono jako odtworzeniowà, jest
mniejsza ni˝ koszty, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1,
Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w takiej
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu pozostaje do
kosztów okreÊlonych w § 24 ust.1 pkt 1.
2. Je˝eli w dniu wypadku suma ubezpieczenia
utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu
którego wartoÊç okreÊlono jako ewidencyjnà ksi´gowà
jest mniejsza ni˝ wartoÊç, o której mowa w § 24 ust. 1
pkt. 2, Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie w takiej
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia utraconego,
zniszczonego lub uszkodzonego sprz´tu pozostaje do
jego wartoÊci ewidencyjnej ksi´gowej. 
3. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty
wyp∏aconych odszkodowaƒ i z chwilà jej wyczerpania
umowa ubezpieczenia w zakresie szkód materialnych
rozwiàzuje si´, chyba ˝e za op∏atà dodatkowej sk∏adki
suma zostanie przywrócona do pierwotnej wysokoÊci.

UBEZPIECZENIE ZEWN¢TRZNYCH NOÂNIKÓW
DANYCH (Sekcja II)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 29
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreÊlone w umowie
zewn´trzne noÊniki danych oraz dane (w tym
oprogramowanie).
2. Dane oraz noÊniki danych sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
o ile z tytu∏u wystàpienia okreÊlonego zdarzenia istnieje
odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela - zgodnie 
z postanowieniami § 21-23 niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia - za szkod´ materialnà w
ubezpieczonym noÊniku oraz o ile w wyniku tego
zdarzenia dane nie nadajà si´ do odczytu ani
zapisywania.
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3. Dane oraz noÊniki danych okreÊlone w umowie
ubezpieczone sà obj´te ochronà w miejscu
wymienionym w umowie ubezpieczenia, a tak˝e
w zewn´trznym (znajdujàcym si´ poza miejscem
ubezpieczenia) archiwum danych oraz podczas
transportu mi´dzy miejscem ubezpieczenia
a zewn´trznym archiwum danych.
4. Ochronà ubezpieczeniowà sà obj´te dane i noÊniki
danych znajdujàce si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 30
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
wy∏àczonych w § 22 i 23 niniejszych Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, a ponadto:
1) franszyzy redukcyjnej okreÊlonej w umowie, która
stanowi udzia∏ Ubezpieczajàcego w odszkodowaniu 
z tytu∏u ka˝dego zdarzenia, 
2) strat poÊrednich wszelkiego rodzaju takich jak: utrata
zysku, kary umowne, straty spowodowane opóênieniem,
brakiem wydajnoÊci, utrata rynku itp.,
3) danych które zosta∏y wprowadzone lub w jakikolwiek
sposób przetworzone po zajÊciu zdarzenia szkodowego,
4) kosztów wynik∏ych z b∏´dnego programowania,
perforacji, etykietowania lub wk∏adania noÊników
danych, nieuwa˝nego usuni´cia informacji lub starcia
danych z noÊnika oraz z utraty informacji wskutek
dzia∏ania pola magnetycznego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
powsta∏ych w danych znajdujàcych si´ wy∏àcznie 
w jednostce centralnej sprz´tu elektronicznego 

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 31
1. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy wed∏ug
kosztów niezb´dnych w celu odtworzenia
ubezpieczonych noÊników danych oraz zapisanych na
nich danych.
2. Suma ubezpieczenia nie obejmuje podlegajàcego
odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
podatku od towarów i us∏ug, chyba ˝e si´ umówiono
inaczej.
3. Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia
nastàpi wzrost wartoÊci ubezpieczonych zewn´trznych
noÊników danych lub danych, Ubezpieczajàcy mo˝e
zg∏osiç ten fakt Ubezpieczycielowi i podwy˝szyç sum´
Ubezpieczenia, op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
4. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty
wyp∏aconych odszkodowaƒ i z chwilà jej wyczerpania
umowa ubezpieczenia w zakresie sekcji II rozwiàzuje si´,
chyba ˝e op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´, suma zostanie
przywrócona do pierwotnej wysokoÊci.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY 
I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA

§ 32
1. Ubezpieczyciel pokrywa niezb´dne koszty poniesione
przez Ubezpieczajàcego w ciàgu 12 miesi´cy od
wystàpienia szkody w celu przywrócenia noÊników
danych oraz zapisanych na nich danych do stanu
identycznego z istniejàcym bezpoÊrednio przed
zdarzeniem, które sà konieczne dla prowadzenia
operacji przetwarzania danych w normalnym trybie.

2. Koszty wymienione powy˝ej obejmujà:
a) automatyczne wprowadzenie danych lub programów 
z archiwum danych,
b) automatyczne lub r´czne wprowadzenie danych 
lub programów z oryginalnych programów lub 
z dokumentów wcià˝ dost´pnych Ubezpieczajàcemu,
c) odtworzenie lub wprowadzenie systemów lub
standardowych programów, 
d) odtworzenie zniszczonych noÊników danych wskutek
zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
3. Je˝eli nie jest konieczne odtworzenie danych albo
je˝eli odtworzenie danych nie zosta∏o przeprowadzone 
w ciàgu 12 miesi´cy po wystàpieniu szkody,
Ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty wymiany
zniszczonych lub uszkodzonych noÊników danych na
nowe.

UBEZPIECZENIE ZWI¢KSZONYCH KOSZTÓW
DZIA¸ALNOÂCI (Sekcja III)

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 33
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà poniesione koszty
dodatkowe (zale˝ne i niezale˝ne od czasu) zwiàzane 
z zastosowaniem rozwiàzaƒ prowizorycznych, majàcych
na celu unikni´cie lub zmniejszenie zak∏óceƒ 
w prowadzeniu dzia∏alnoÊci .
2. Koszty dodatkowe sà obj´te ochronà
ubezpieczeniowà, o ile wskutek wystàpienia okreÊlonego
zdarzenia istnieje odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela za
utrat´, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
sprz´tu elektronicznego (sekcja I) lub ubezpieczonego
noÊnika danych (sekcja II).

§ 34
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów
poÊrednich lub bezpoÊrednich powsta∏ych wskutek:
a) szkody wy∏àczonej w § 22 i 23 oraz 30 niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
b) szkody w urzàdzeniach wspomagajàcych,
c) utraty danych i programów. 
2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà
równie˝ koszty powsta∏e w wyniku:
a) decyzji w∏aÊciwych organów administracji lokalnej lub
paƒstwowej, które uniemo˝liwiajà lub opóêniajà
odtworzenie zniszczonego mienia, 
b) innowacji i ulepszeƒ wprowadzonych w trakcie
odbudowy zniszczonego mienia,
c) braku kapita∏u niezb´dnego do odtworzenia
zniszczonego mienia we w∏aÊciwym czasie,
d) szkód zaistnia∏ych w u˝ytkowanym przez
Ubezpieczonego sprz´cie w celu zmniejszenia lub
unikni´cia zak∏óceƒ w prowadzonej dzia∏alnoÊci,
zast´pujàcym przedmiot ubezpieczenia okreÊlony 
w § 20,
e) ska˝enia, zniszczenia lub zepsucia surowców,
pó∏fabrykatów lub gotowych produktów.
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SUMA UBEZPIECZENIA

§ 35
1. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy wed∏ug
przewidywanych kosztów zwiàzanych z zastosowaniem
rozwiàzaƒ prowizorycznych w celu unikni´cia zak∏óceƒ w
prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w czasie 
12 miesi´cy, z tym ˝e w ramach tej sumy okreÊla si´
maksymalny limit miesi´cznego odszkodowania, przy czym:
1) podstawà do obliczenia kosztów zale˝nych od czasu jest
koszt jednego dnia stosowania rozwiàzaƒ prowizorycznych
oraz maksymalny limit miesi´cznego odszkodowania
ustalony w niniejszej umowie ubezpieczenia, 
2) podstawà do obliczenia kosztów niezale˝nych od
czasu jest ustalona w umowie ubezpieczenia kwota,
którà w przypadku zajÊcia zdarzenia szkodowego
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany zap∏aciç na poczàtku
okresu odszkodowawczego. 
2. Suma ubezpieczenia nie obejmuje podlegajàcego
odliczeniu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
podatku od towarów i us∏ug, chyba ˝e si´ umówiono
inaczej.
3. Je˝eli w okresie obj´tym umowà ubezpieczenia
nastàpi wzrost przewidywanych kosztów zwiàzanych 
z zastosowaniem rozwiàzaƒ prowizorycznych,
Ubezpieczajàcy mo˝e zg∏osiç ten fakt Ubezpieczycielowi
i podwy˝szyç sum´ Ubezpieczenia, op∏acajàc dodatkowà
sk∏adk´.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY 
I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA

§ 36
1. Ubezpieczyciel pokrywa niezb´dne koszty dodatkowe
(zale˝ne i niezale˝ne od czasu) poniesione przez
Ubezpieczajàcego w okresie odszkodowawczym, 
z zastrze˝eniem, ˝e wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u
poniesionych w ciàgu jednego miesiàca:
a) kosztów zale˝nych od czasu nie przekroczy
maksymalnego limitu miesi´cznego odszkodowania
okreÊlonego dla w/w kosztów we wniosku
ubezpieczeniowym, przy czym okres odszkodowawczy
rozpoczyna si´ od momentu wykrycia szkody, nie póêniej
jednak ni˝ od momentu wystàpienia pierwszych kosztów
dodatkowych,
b) kosztów niezale˝nych od czasu nie przekroczy kwoty
sta∏ej okreÊlonej dla w/w kosztów we wniosku
ubezpieczeniowym.
2. WysokoÊç odszkodowania zostanie pomniejszona 
o ustalonà franszyz´ redukcyjnà okreÊlonà jako kwot´
sta∏à albo w przypadku podania franszyzy redukcyjnej 
w dniach, jako kwot´ obliczonà przez pomno˝enie
Êrednich dziennych kosztów stosowania rozwiàzaƒ
prowizorycznych pomno˝onych przez okreÊlonà liczb´
dni roboczych.
4. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoÊci 
w przypadku zaistnienia szkody b´dàcej skutkiem
niestosowania si´ Ubezpieczonego do wskazówek 
i wytycznych producenta dotyczàcych instalacji i obs∏ugi
sprz´tu elektronicznego.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 37
1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia Ubezpieczajàcego
majàce bezpoÊredni zwiàzek z zawartà umowà
ubezpieczenia powinny byç sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem przyj´cia lub przes∏ane listem
poleconym.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony zmieni∏ adres
lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym Ubezpieczyciela,
przyjmuje si´, ˝e Ubezpieczyciel dope∏ni∏ obowiàzku
zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli wys∏a∏ 
pismo pod ostatni znany adres siedziby
Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego.

§ 38
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, kodeksu
cywilnego i inne obowiàzujàce przepisy prawa
polskiego.

§ 39
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.

§ 40
1. Spory wynikajàce z 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.

§ 41
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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UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO

KLAUZULE INDYWIDUALNE

Klauzula 100
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego od kradzie˝y z w∏amaniem
i rabunku

Klauzula 101/1 a
Ubezpieczenie sprz´tu przenoÊnego

Klauzula 101/1 b
Ubezpieczenie sprz´tu przenoÊnego (postanowienia szczególne
dotyczàce szkód spowodowanych przez upadek)

Klauzula 101/2
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego na sta∏e zainstalowanego
w pojazdach samochodowych

Klauzula 101/3
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego zainstalowanego na statku
powietrznym

Klauzula 101/4
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego zainstalowanego na
jednostkach p∏ywajàcych

Klauzula 102
Rozszerzenie zakresu terytorialnego

Klauzula 103
Zrzeczenie si´ prawa regresu

Klauzula 104
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

Klauzula 105
Wy∏àczenie ryzyka po˝aru

Klauzula 106
Wy∏àczenie ryzyka zalania wodà wodociàgowà

Klauzula 108
Wy∏àczenie ryzyka powodzi, wiatru i opadów atmosferycznych

Klauzula 109
Zwolnienie od odpowiedzialnoÊci w obr´bie kontraktów
leasingowych i umów o dzier˝aw´

Klauzula 120
Ubezpieczenie noÊników obrazu w urzàdzeniach fotokopiujàcych

Klauzula 123
Wy∏àczenie dotyczàce systemu klimatyzacyjnego

Klauzula 125
Postanowienia szczególne dotyczàce ubezpieczenia wyposa˝enia
radiowych lub telewizyjnych wozów transmisyjnych

Klauzula 129
Postanowienia szczególne dotyczàce automatów przemys∏owych

Klauzula 132
Postanowienia szczególne dotyczàce odszkodowania wed∏ug
wartoÊci rynkowej

Klauzula 133
Postanowienia szczególne dotyczàce limitu odpowiedzialnoÊci 
za zdarzenie

Klauzula 135
Postanowienia szczególne dotyczàce endoskopów

Klauzula 136
Postanowienia szczególne dotyczàce telefonów przenoÊnych

Klauzula 140/1
Postanowienia szczególne dotyczàce strajków, zamieszek,
rozruchów

Klauzula 140/2 
Postanowienia szczególne dotyczàce aktów terroryzmu

Klauzula 141
Postanowienia szczególne dotyczàce trz´sienia ziemi

Klauzula 143
Postanowienia szczególne dotyczàce frachtu lotniczego 
z zagranicy

Klauzula 144
Postanowienia szczególne dotyczàce op∏at za przejazd
specjalistów lub konsultantów z zagranicy

Klauzula 147
Postanowienia szczególne dotyczàce ubezpieczenia sprz´tu
elektronicznego od daty dostawy do daty w∏àczenia do planowej
eksploatacji

Klauzula 201
Transport noÊników danych

Klauzula 300
Ubezpieczenie zwi´kszonych kosztów powsta∏ych wskutek szkód
spowodowanych kradzie˝à z w∏amaniem lub rabunku

Klauzula 301
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w urzàdzeniach wspomagajàcych

Klauzula 302
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Klauzula 303/2 Ubezpieczenie kosztów dodatkowych powsta∏ych
wskutek szkód na sprz´cie elektronicznym na sta∏e
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Klauzula 305
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych powsta∏ych wskutek szkód
spowodowanych po˝arem

Klauzula 306
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych zaistnia∏ych wskutek szkód
powsta∏ych w czasie wolnym od pracy

Klauzula 308
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych zaistnia∏ych wskutek szkód
powsta∏ych w wyniku powodzi, wiatru i opadów atmosferycznych

Klauzula 311
Szkody powsta∏e wskutek przepi´cia w wyniku niebezpoÊredniego
uderzenia pioruna

Klauzula 340/1
Postanowienia szczególne dotyczàce strajków, zamieszek 
i rozruchów

Klauzula 340/2
Postanowienia szczególne dotyczàce aktów terroryzmu
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Postanowienia szczególne dotyczàce trz´sienia ziemi



Klauzula 100
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego od kradzie˝y 
z w∏amaniem i rabunku

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody 
w ubezpieczonym sprz´cie powsta∏e wskutek:

1) kradzie˝y z w∏amaniem - przez co rozumie si´ dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru sprz´tu z lokali 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 lub w wyniku rabunku, gdzie 
w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeƒ za lokal uwa˝a
si´ przestrzeƒ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami, stanowiàcà
funkcjonalnà lub gospodarczà ca∏oÊç, s∏u˝àcà zaspokojeniu
potrzeb Ubezpieczajàcego, u˝ytkowany na mocy posiadanego
przez niego tytu∏u prawnego, sk∏adajàcà si´ z jednego lub
wi´kszej liczby pomieszczeƒ,

2) rabunku - przez co rozumie si´ zabór sprz´tu przy u˝yciu lub
groêbie natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie
albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci; za rabunek uwa˝a si´ tak˝e zabór mienia przy
u˝yciu si∏y w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawa∏
w stycznoÊci lub by∏ po∏àczony z osobà.

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do stosowania
nast´pujàcych minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu przed
kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem:

1) Êciany, sufity, pod∏ogi i dachy lokali, w których si´ znajduje
ubezpieczony sprz´t, powinny byç wykonane z materia∏ów
odpornych na zniszczenie lub wywa˝enie za pomocà prostych,
ogólnie dost´pnych narz´dzi,

2) wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory 
w lokalach, w którym si´ znajduje ubezpieczony sprz´t,
powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie
osadzone i zamkni´te,

3) okna i inne zewn´trzne otwory w lokalach, w których si´
znajduje ubezpieczony sprz´t, powinny byç na ca∏ej
powierzchni zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi
roletami lub ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, atestowanymi szybami 
o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie (co najmniej
klasy P3) lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´
do wn´trza lokali nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, 

4) kraty, rolety, ˝aluzje lub okiennice powinny byç prawid∏owo
osadzone i zamkni´te na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà (klucz do nich
ma w ∏opatce wi´cej ni˝ 1 ˝∏obienie prostopad∏e do trzonu),

wymogi okreÊlone w pkt 3) i 4) 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, a ponadto
postanowienia pkt 3) i 4) nie majà zastosowania w obiektach,
w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego obiektu (lokalu),
albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, przy czym osoba sprawujàca dozór
obiektu powinna mieç okreÊlony zakres obowiàzków 
z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu zachowania 
i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania; w przypadkach
okreÊlonych powy˝ej istnieje obowiàzek oÊwietlenia lokali,

5) wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalach, w którym si´
znajduje ubezpieczony sprz´t, 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,

6) je˝eli przepisy wewn´trzne Ubezpieczajàcego nie przewidujà
bardziej skutecznych zamkni´ç, drzwi zewn´trzne powinny byç
zamkni´te na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden
atestowany,

7) 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 Mechaniki Precyzyjnej, szybami 
o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie lub rozbicie (co najmniej
klasy P3) lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´
do wn´trza lokali nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi
(drzwi oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki czy zasuwy,
które mo˝na otworzyç bez klucza, przez otwór wybity w szybie)
przy drzwiach dwuskrzyd∏owych,

postanowienia pkt 7) nie majà zastosowania w obiektach,
w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego obiektu (lokalu),
albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, przy czym osoba sprawujàca dozór
obiektu powinna mieç okreÊlony zakres obowiàzków
z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu zachowania
i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania; w przypadku
okreÊlonym powy˝ej istnieje obowiàzek oÊwietlenia lokali,

8) jedno skrzyd∏o powinno byç unieruchomione przy pomocy
zasuwy u góry i u do∏u od wewn´trznej strony lokali lub
wewnàtrz drzwi,

9) klucze do lokali obj´tych ubezpieczeniem powinny byç
przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à 
i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym 
(w razie zagubienia albo zagini´cia kluczy, tak˝e kluczy
zapasowych); Ubezpieczajàcy po otrzymaniu o tym wiadomoÊci
jest obowiàzany niezw∏ocznie zmieniç zamki,

10) 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 4, 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´,

11) 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
wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà
wype∏niajàcà),

12) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie 
stanowià podstawowego zabezpieczenia drzwi wejÊciowych
ubezpieczonego obiektu.

3. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego 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 powstanie lub zwi´kszenie
rozmiaru szkody.

Klauzula 101/1a 
Ubezpieczenie sprz´tu przenoÊnego

Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

10 MP/OW013/0501
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1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w przenoÊnym
sprz´cie elektronicznym u˝ywanym do prac s∏u˝bowych przez
Ubezpieczajàcego lub jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia, o ile prace te mia∏y miejsce  na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody powsta∏e lub
zwi´kszone wskutek wypadku Êrodka transportu nale˝àcego do
Ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek ten zosta∏ spowodowany
z∏ym stanem technicznym pojazdu, bàdê te˝ szkoda powsta∏a
lub zosta∏a zwi´kszona wskutek niew∏aÊciwego opakowania lub
zamocowania sprz´tu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub
wskutek braku takiego opakowania lub zamocowania.

3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez w∏àczenie klauzuli
nr 100 dodatkowo ustala si´ ˝e Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y
z w∏amaniem i rabunku:

a) z pojazdu pod warunkiem, ˝e:

1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna
konstrukcja),

2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,

3) sprz´t pozostawiony w pojeêdzie zosta∏ zamkni´ty
w baga˝niku lub w innym schowku, stanowiàcym seryjne
wyposa˝enie pojazdu,

4) sprz´t zosta∏ skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy
czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie˝y, gdy
pojazd zaparkowany zosta∏ na parkingu strze˝onym
i wyposa˝ony by∏ w aktywne urzàdzenie antyw∏amaniowe (np.
wywo∏ujàce alarm), albo znajdowa∏ si´ w gara˝u zamkni´tym.

b) z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod
warunkiem spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu przed
kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem okreÊlonych w klauzuli 100,

c) z pozosta∏ych miejsc, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ pkt a,
pod warunkiem spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu
przed kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem okreÊlonych
w klauzuli 100, przy czym skreÊleniu ulegajà postanowienia
ust. 2 pkt 3 i 4 klauzuli 100.

4. Dla szkód powsta∏ych wskutek  kradzie˝y z w∏amaniem lub
rabunku z miejsc innych ni˝ zadeklarowane we wniosku
ubezpieczenia, ustala si´ udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego w
ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 25% szkody nie mniej jednak ni˝
franszyza redukcyjna uzgodniona w umowie w cz´Êci
ubezpieczenia sprz´tu od szkód materialnych. 

Klauzula 101/1b
Ubezpieczenie sprz´tu przenoÊnego (postanowienia
szczególne dotyczàce szkód spowodowanych przez
upadek)

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e w przypadku  szkód powsta∏ych wskutek
upadku ubezpieczonego sprz´tu przenoÊnego ustala si´ udzia∏
w∏asny Ubezpieczajàcego w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 
25% szkody, nie mniej jednak ni˝ franszyza redukcyjna
uzgodniona w umowie w cz´Êci: Ubezpieczenia sprz´tu od
szkód materialnych.

Klauzula 101/2
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego na sta∏e
zainstalowanego w pojazdach samochodowych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do  umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w sprz´cie
elektronicznym na sta∏e zainstalowanym w pojazdach
samochodowych.

2. W razie rozszerzenia zakresu przez w∏àczenie klauzuli 
nr 100 zostajà skreÊlone zapisy zawarte w (2 tej klauzuli 
oraz dodatkowo ustala si´, ˝e Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y 
z w∏amaniem z pojazdu, pod warunkiem ˝e:

1) pojazd ten ma twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,

3) sprz´t jest w∏aÊciwie zamocowany, zgodnie z zaleceniami
producenta,

4) sprz´t zosta∏ skradziony w godzinach 6.00-22.00, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie˝y, gdy pojazd
zaparkowano na parkingu strze˝onym i wyposa˝ono w aktywne
urzàdzenie antyw∏amaniowe (np. wywo∏ujàce alarm) albo gdy
znajdowa∏ si´ w gara˝u zamkni´tym.

3. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody:

1) powsta∏e wskutek wypadku Êrodka transportu, je˝eli
wypadek ten zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym
pojazdu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego, 

2) obj´te ubezpieczeniem casco pojazdu albo odpowiedzialnoÊci
cywilnej.

Klauzula 101/3
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego
zainstalowanego na statku powietrznym

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ umowy ubezpieczenia uzgodniono, ˝e na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w sprz´cie
elektronicznym zainstalowanym na statku powietrznym.

2. Miejscem ubezpieczenia jest statek powietrzny, zgodnie 
z jego opisem w umowie ubezpieczenia.

3. Je˝eli ubezpieczony sprz´t zosta∏ zainstalowany na innym
statku powietrznym, na Ubezpieczajàcym spoczywa obowiàzek
powiadomienia o tym Ubezpieczyciela.

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody
obj´te ubezpieczeniem casco statku powietrznego.

Klauzula 101/4
Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego
zainstalowanego na jednostkach p∏ywajàcych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w sprz´cie
elektronicznym zainstalowanym na jednostkach p∏ywajàcych.

2. Miejscem ubezpieczenia jest jednostka p∏ywajàca, zgodnie 
z jej opisem w umowie ubezpieczenia.

3. Je˝eli ubezpieczony sprz´t zosta∏ zainstalowany na 
innej jednostce p∏ywajàcej, na Ubezpieczajàcym spoczywa
obowiàzek powiadomienia o tym Ubezpieczyciela.

Klauzula 102
Rozszerzenie zakresu terytorialnego

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje szkody powsta∏e
na terytorium okreÊlonym w umowie.

Klauzula 103
Zrzeczenie si´ prawa regresu

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
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uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Ubezpieczyciel zrzeka si´ prawa regresu wynik∏ego ze szkód
w sprz´cie elektronicznym wobec osób trzecich lub osób za
które sà one odpowiedzialne, u˝ytkujàcych w/w sprz´t
elektroniczny za zgodà Ubezpieczajàcego.

2. Powy˝sze zrzeczenie nie dotyczy szkód:

1) powsta∏ych z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa osób
trzecich lub osób, za które sà one odpowiedzialne,

2) za które mo˝e zostaç wyp∏acone odszkodowanie z tytu∏u
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej.

Klauzula 104
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa 
w eksploatacji

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w sprz´cie
elektronicznym b´dàcym we wczeÊniejszej eksploatacji, 
a powsta∏e w czasie tymczasowego magazynowania lub
chwilowej przerwy w u˝ytkowaniu w miejscu obj´tym
ubezpieczeniem, okreÊlonym w umowie ubezpieczenia.

Klauzula 105
Wy∏àczenie ryzyka po˝aru

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
powsta∏ych wskutek po˝aru, za który uwa˝a si´ dzia∏anie ognia,
który si´ przedosta∏ poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska 
i móg∏ rozprzestrzeniç si´ o w∏asnej sile.

Klauzula 106
Wy∏àczenie ryzyka zalania wodà wodociàgowà

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
powsta∏ych wskutek zalania wodà pochodzàcà z urzàdzeƒ
wodociàgowych lub kanalizacyjnych.

Klauzula 108
Wy∏àczenie ryzyka powodzi, wiatru i opadów
atmosferycznych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
powsta∏ych wskutek powodzi, wiatru lub wszelkiego rodzaju
opadów atmosferycznych, przy czym przez powódê uwa˝a si´
zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´ wody 
w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych oraz sp∏yw wód po
zboczach.

Klauzula 109
Zwolnienie od odpowiedzialnoÊci w obr´bie
kontraktów leasingowych i umów o dzier˝aw´

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e:

1. Sprz´t elektroniczny ubezpieczany na mocy niniejszej 
umowy ubezpieczenia przez leasingobiorc´ lub dzier˝awc´ 
jest ubezpieczony tylko od ryzyk nieobj´tych ochronà
ubezpieczeniowà wynikajàcà z umów ubezpieczenia zawartych
przez leasingodawc´ lub wydzier˝awiajàcego.

2. Prawa ubezpieczyciela do regresu pozostajà nienaruszone.

Klauzula 120
Ubezpieczenie noÊników obrazu w urzàdzeniach
fotokopiujàcych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody powsta∏e 
w noÊnikach obrazu (np. b´bnach selenowych) w urzàdzeniach
fotokopiujàcych.

2. W razie szkody powsta∏ej wskutek po˝aru lub kradzie˝y 
z w∏amaniem odszkodowanie b´dzie wyp∏acone na podstawie
wartoÊci nowego zamiennika.

3. Odszkodowanie za szkody powsta∏e w wyniku innych zdarzeƒ
b´dzie obni˝one proporcjonalnie do liczby kopii ju˝ wykonanych
na dzieƒ powstania szkody (stan zu˝ycia).

Klauzula 123
Wy∏àczenie dotyczàce systemu klimatyzacyjnego

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód 
w ubezpieczonym sprz´cie elektronicznym spowodowanych
awarià lub z∏ym funkcjonowaniem systemu klimatyzacyjnego,
je˝eli system ten nie zosta∏ wyposa˝ony w oddzielne urzàdzenia
alarmowe, które monitorujà w sposób ciàg∏y temperatur´ 
i wilgotnoÊç oraz majà mo˝liwoÊç:

1) wy∏àczenia systemu klimatyzacyjnego,

2) warunkowego wy∏àczenia sprz´tu elektronicznego,

3) w∏àczenia dwóch niezale˝nych sygna∏ów alarmowych:
optycznego i akustycznego, natychmiast po tym, gdy
temperatura lub wilgotnoÊç przekroczà okreÊlone warunki
klimatyczne dla zainstalowanego, ubezpieczonego sprz´tu
elektronicznego.

Klauzula 125
Postanowienia szczególne dotyczàce ubezpieczenia
wyposa˝enia radiowych lub telewizyjnych wozów
transmisyjnych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody 
w ubezpieczonym sprz´cie stanowiàcym wyposa˝enie
radiowych lub telewizyjnych wozów transmisyjnych 
wy∏àcznie wtedy, gdy wprowadzone sà nast´pujàce Êrodki
zabezpieczajàce:

1) przeprowadzana jest coroczna kontrola techniczna przez
wykwalifikowane s∏u˝by w  celu sprawdzenia w∏aÊciwej pracy 
i warunków bezpieczeƒstwa,

2) kontrola przez automatyczne urzàdzenia zabezpieczajàce
przed po˝arem i kradzie˝à z w∏amaniem, które umo˝liwiajà
prac´ poza normalnymi godzinami pracy lub kontrola przez
odpowiednie osoby przeszkolone na wypadek zaistnienia
sytuacji awaryjnej,

3) wyposa˝enie w Êrodki przeciwpo˝arowe wykorzystujàce
noÊniki nieniszczàce (dwutlenek w´gla lub halon) 
i wystarczajàcà liczb´ r´cznych gaÊnic.

2. W czasie przerw w pracy odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela
za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y z w∏amaniem istnieje, 
o ile wóz transmisyjny jest zamkni´ty i zaparkowany na
parkingu strze˝onym lub w zamkni´tym gara˝u.
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Klauzula 129
Postanowienia szczególne dotyczàce automatów
przemys∏owych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e:

1. Zakresem ochrony zostajà obj´te sterowane numerycznie
automaty przemys∏owe. 

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje oprogramowanie
standardowe (seryjne) dostarczone przez producenta wraz 
z jednostkà centralnà (sterujàcà) lub koszty poniesione 
w zwiàzku z jego wymianà, pod warunkiem:

1) wystàpienia szkody ca∏kowitej (obj´tej zakresem ochrony)
jednostki centralnej (sterujàcej), 

2) odr´bnego ustalenia wartoÊci oprogramowania oraz
jednostki centralnej w umowie ubezpieczenia. 

3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:

1) spowodowanych bezpoÊrednio lub poÊrednio przez
niew∏aÊciwà eksploatacj´,

2) w narz´dziach wszelkiego rodzaju, a tak˝e w akcesoriach
wymiennych lub zamocowanych na sta∏e do ramion automatu,
takich jak m∏otki, wiert∏a, ostrza itp.

4. W przypadku szkody wysokoÊç odszkodowania zostanie
ustalona zgodnie z postanowieniami § 25 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do granicy wartoÊci
rynkowej poszczególnego elementu (dla szkód w sprz´cie
komputerowym, sterowania numerycznego, oprogramowania
licencyjnego lub standardowego postanowienia § 25 Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia pozostajà niezmienione).

5. Ubezpieczyciel wyp∏aci odszkodowanie za szkod´ 
w automatach przemys∏owych tylko wówczas, gdy sprz´t jest 
w trakcie eksploatacji regularnie konserwowany, zgodnie 
z zaleceniami producenta, dotyczàcymi eksploatacji
technicznej. 

Klauzula 132
Postanowienia szczególne dotyczàce odszkodowania
wed∏ug wartoÊci rynkowej

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e wysokoÊci odszkodowania ustala si´ 
wed∏ug wartoÊci rynkowej ubezpieczonego sprz´tu
w dniu wystàpienia szkody.

Klauzula 133
Postanowienia szczególne dotyczàce limitu
odpowiedzialnoÊci za zdarzenie

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e odpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela z tytu∏u
jednego zdarzenia jest ograniczona do kwoty okreÊlonej 
w umowie.

Klauzula 135
Postanowienia szczególne dotyczàce endoskopów

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli 
ochronà ubezpieczeniowà zostajà obj´te szkody powsta∏e 
w endoskopach, pod warunkiem ˝e:

1) endoskopy sà zabezpieczone przed szkodami powsta∏ymi
wskutek ugryzienia podczas wprowadzania aparatury 
w organizm pacjenta,

2) wyposa˝enie endoskopu (np. sondy) wprowadzane sà tylko
wówczas, gdy endoskop nie jest prze∏amany,

3) r´czne sprawdzenie szczelnoÊci przeprowadzane jest
zgodnie z instrukcjà producenta przed ka˝dym g∏ównym
czyszczeniem,

4) stosowane sà zalecenia producenta dotyczàce 
u˝ywania, konserwacji i przechowywania endoskopów wraz 
z oprzyrzàdowaniem.

Klauzula 136
Postanowienia szczególne dotyczàce telefonów
przenoÊnych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w telefonach
przenoÊnych u˝ywanych do prac s∏u˝bowych przez
Ubezpieczajàcego lub jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia, o ile prace te by∏y wykonywane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e
w telefonach przenoÊnych, pod warunkiem ˝e telefony te
wyposa˝one zosta∏y w takie techniczne zabezpieczenia, jak:

1) karta autoryzowanego dost´pu, osobisty numer
indentyfikacyjny (PIN), bez wprowadzenia którego telefon
przenoÊny nie b´dzie móg∏ byç u˝yty zgodnie z przeznaczeniem.

2) po∏àczenie telefoniczne z operatorem, który ma mo˝liwoÊç
odebrania informacji o kradzie˝y telefonu i mo˝e uniemo˝liwiç
po∏àczenia tym telefonem.

3. W razie rozszerzenia zakresu przez w∏àczenie klauzuli 
nr 100 dodatkowo ustala si´, ˝e Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y 
z w∏amaniem z pojazdu, pod warunkiem, ˝e

1) pojazd ten ma twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,

3) telefon pozostawiony w pojeêdzie zosta∏ zamkni´ty 
w baga˝niku lub w innym schowku stanowiàcym seryjne
wyposa˝enie pojazdu,

4) telefon zosta∏ skradziony w godzinach 6.00-22.00, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie˝y, gdy pojazd
zaparkowano na parkingu strze˝onym i wyposa˝ono w aktywne
urzàdzenie antyw∏amaniowe (np. wywo∏ujàce alarm) albo gdy
znajdowa∏ si´ w gara˝u zamkni´tym.

4. Dla szkód powsta∏ych wskutek jakiegokolwiek zaboru mienia
ustala si´ udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego w ka˝dej szkodzie 
w wysokoÊci 25% szkody, nie mniej jednak ni˝ franszyza
redukcyjna uzgodniona w umowie w cz´Êci: Ubezpieczenia
sprz´tu od szkód materialnych.

Klauzula 140/1
Postanowienia szczególne dotyczàce strajków,
zamieszek i rozruchów

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody powsta∏e 
w ubezpieczonym sprz´cie wskutek strajków, zamieszek 
i/lub rozruchów.

Klauzula 140/2
Postanowienia szczególne dotyczàce aktów terroryzmu

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody powsta∏e 
w ubezpieczonym sprz´cie wskutek aktów terroryzmu.
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Klauzula 141
Postanowienia szczególne dotyczàce trz´sienia ziemi

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody powsta∏e 
w ubezpieczonym sprz´cie wskutek trz´sienia ziemi, wybuchu
wulkanu, tsunami.

Klauzula 143
Postanowienia szczególne dotyczàce frachtu
lotniczego z zagranicy

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczajàcego
koszty frachtu lotniczego, pod warunkiem ˝e zostanà one
poniesione w celu naprawienia szkody podlegajàcej
odszkodowaniu na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Odszkodowanie z tytu∏u niniejszej klauzuli na pokrycie
kosztów frachtu lotniczego nie przekroczy kwoty okreÊlonej
poni˝ej w odniesieniu do ca∏ego okresu ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia frachtu lotniczego okreÊlona w umowie
podlega zmniejszeniu o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania 
z tego tytu∏u.

Klauzula 144
Postanowienia szczególne dotyczàce op∏at za przejazd
specjalistów lub konsultantów z zagranicy

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczajàcego
koszty przejazdu i pobytu specjalistów lub konsultantów 
z zagranicy w celu wzi´cia udzia∏u w post´powaniu
likwidacyjnym.

2. Suma ubezpieczenia kosztów przejazdu i pobytu specjalistów
lub konsultantów okreÊlona w umowie podlega zmniejszeniu 
o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania z tego tytu∏u.

3. Po zajÊciu szkody zarówno na wniosek Ubezpieczyciela, 
jak i Ubezpieczajàcego strony majà prawo odstàpienia od
stosowania niniejszej klauzuli. 

Klauzula nr 147
Postanowienia szczególne dotyczàce ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego od daty dostawy do daty
w∏àczenia do planowej eksploatacji

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody powsta∏e 
w sprz´cie elektronicznym lub w jego cz´Êciach od daty
dostawy do daty w∏àczenia do planowej eksploatacji, pod
warunkiem ˝e:

1. Sprz´t elektroniczny i jego cz´Êci sà 
magazynowane (sk∏adowane) w oryginalnych opakowaniach 
i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

2. Termin magazynowania (sk∏adowania) nie przekracza 
6 miesi´cy od daty dostawy.

3. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje
wy∏àcznie szkody, za które Ubezpieczajàcy jest odpowiedzialny.

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody 
w sprz´cie elektronicznym/cz´Êciach, które powsta∏y podczas
transportu, monta˝u, a tak˝e za szkody, za które odpowiedzialni
sà producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy monta˝owe lub
inne podmioty.

5. Postanowienia niniejszej klauzuli tracà moc z chwilà
zakoƒczenia uruchomienia próbnego, gdy sprz´t zostanie
przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu wa˝ne
sà aktualnie obowiàzujàce Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Sprz´tu Elektronicznego.

6. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu
ubezpieczenia powy˝ej 6 miesi´cy od daty dostawy sprz´tu
elektronicznego lub jego cz´Êci oraz do ustanowienia
warunków i zastrze˝eƒ dla dalszego ubezpieczenia.

7. Ubezpieczony jest obowiàzany do poinformowania
Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6- miesi´cznego okresu od
daty dostawy do daty w∏àczenia sprz´tu elektronicznego lub
jego cz´Êci do planowej eksploatacji.

Klauzula nr 201
Transport noÊników danych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o szkody w danych
powsta∏e podczas ich transportu, równie˝ je˝eli celem
transportu nie jest przechowywanie danych w innym miejscu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa jest uwarunkowana
zastosowaniem zalecanych przez producenta odpowiednich
Êrodków transportu oraz odpowiedniego zapakowania
ubezpieczonych przedmiotów.

3. Maksymalna liczba przeniesieƒ w roku oraz maksymalna
wysokoÊç odszkodowania zostanà okreÊlone w umowie
ubezpieczenia.

Klauzula 300
Ubezpieczenie zwi´kszonych kosztów powsta∏ych
wskutek szkód spowodowanych kradzie˝à z w∏amaniem
lub rabunku

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej: 

1. Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowe powsta∏e wskutek:

1) kradzie˝y z w∏amaniem - przez co rozumie si´ dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru sprz´tu z lokali 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 lub w wyniku rabunku, gdzie 
w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeƒ za lokal uwa˝a
si´ przestrzeƒ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami, stanowiàcà
funkcjonalnà lub gospodarczà ca∏oÊç, s∏u˝àcà zaspokojeniu
potrzeb Ubezpieczajàcego, u˝ytkowany na mocy posiadanego
przez niego tytu∏u prawnego, sk∏adajàcà si´ z jednego lub
wi´kszej liczby pomieszczeƒ,

2) rabunku - przez co rozumie si´ zabór sprz´tu przy u˝yciu lub
groêbie natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie
albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci; za rabunek uwa˝a si´ tak˝e zabór mienia przy
u˝yciu si∏y w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawa∏
w stycznoÊci lub by∏ po∏àczony z osobà.

2. Ubezpieczajàcy jest obowiàzany do stosowania
nast´pujàcych minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu przed
kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem:

1) Êciany, sufity, pod∏ogi i dachy lokali, w których si´ znajduje
ubezpieczony sprz´t, powinny byç wykonane z materia∏ów
odpornych na zniszczenie lub wywa˝enie za pomocà prostych,
ogólnie dost´pnych narz´dzi,

2) wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory 
w lokalach, w którym si´ znajduje ubezpieczony sprz´t,
powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie
osadzone i zamkni´te,



3) okna i inne zewn´trzne otwory w lokalach, w których si´
znajduje ubezpieczony sprz´t, powinny byç na ca∏ej
powierzchni zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi
roletami lub ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, atestowanymi szybami 
o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie (co najmniej
klasy P3) lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´
do wn´trza lokali nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, 

4) kraty, rolety, ˝aluzje lub okiennice powinny byç prawid∏owo
osadzone i zamkni´te na co najmniej jeden zamek
wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà (klucz do nich
ma w ∏opatce wi´cej ni˝ 1 ˝∏obienie prostopad∏e do trzonu),

wymogi okreÊlone w pkt 3) i 4) 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, a ponadto
postanowienia pkt 3) i 4) nie majà zastosowania w obiektach,
w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego obiektu (lokalu),
albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, przy czym osoba sprawujàca dozór
obiektu powinna mieç okreÊlony zakres obowiàzków 
z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu zachowania 
i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania; w przypadkach
okreÊlonych powy˝ej istnieje obowiàzek oÊwietlenia lokali,

5) wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalach, w którym si´
znajduje ubezpieczony sprz´t, 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,

6) je˝eli przepisy wewn´trzne Ubezpieczajàcego nie przewidujà
bardziej skutecznych zamkni´ç, drzwi zewn´trzne powinny byç
zamkni´te na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden
atestowany,

7) drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co najmniej 2
zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny byç 
na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, roletami,
antyw∏amaniowymi ˝aluzjami, szybami o zwi´kszonej
odpornoÊci na przebicie lub rozbicie (co najmniej klasy P3) lub
okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´ do wn´trza
lokali nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi (drzwi
oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki czy zasuwy, które
mo˝na otworzyç bez klucza, przez otwór wybity w szybie),

postanowienia pkt 7) nie majà zastosowania w obiektach,
w których ustanowiono sta∏y dozór dla danego obiektu (lokalu),
albo w obiektach zaopatrzonych w czynne urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, przy czym osoba sprawujàca dozór
obiektu powinna mieç okreÊlony zakres obowiàzków
z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu zachowania
i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania; w przypadku
okreÊlonym powy˝ej istnieje obowiàzek oÊwietlenia lokali,

8) przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o powinno byç
unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u do∏u od
wewn´trznej strony lokali lub wewnàtrz drzwi, 

9) klucze do lokali obj´tych ubezpieczeniem powinny byç
przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à 
i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym 
(w razie zagubienia albo zagini´cia kluczy, tak˝e kluczy
zapasowych); Ubezpieczajàcy po otrzymaniu o tym wiadomoÊci
jest obowiàzany niezw∏ocznie zmieniç zamki,

10) 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 4, 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´,

11) 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
wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà
wype∏niajàcà),

12) zamki szyfrowe - mechaniczne i elektroniczne nie 
stanowià podstawowego zabezpieczenia drzwi wejÊciowych
ubezpieczonego obiektu.

3. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego 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 powstanie lub zwi´kszenie
rozmiaru szkody.

Klauzula 301
Ubezpieczenie kosztów dodatkowych powsta∏ych
wskutek szkód w urzàdzeniach wspomagajàcych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel
pokryje koszty dodatkowe powsta∏e wskutek szkody 
w urzàdzeniach wspomagajàcych.

Klauzula 302
Rozszerzenie terytorialne

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o koszty
dodatkowe powsta∏e wskutek szkody w ubezpieczonym
sprz´cie u˝ytkowanym na terytorium okreÊlonym w umowie.

Klauzula 303/1 
Ubezpieczenie zwi´kszonych kosztów powsta∏ych
wskutek szkód w sprz´cie przenoÊnym

Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do  umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o koszty dodatkowe
powsta∏e wskutek szkody w przenoÊnym sprz´cie
elektronicznym u˝ywanym do prac s∏u˝bowych przez
Ubezpieczajàcego lub jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia, o ile prace te mia∏y miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ubezpieczeniem nie sà obj´te koszty powsta∏e wskutek
szkody spowodowanej lub zwi´kszonej  wypadkiem Êrodka
transportu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek
ten zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym pojazdu,
bàdê te˝ szkoda powsta∏a lub zosta∏a zwi´kszona wskutek
niew∏aÊciwego opakowania lub zamocowania sprz´tu,
niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego
opakowania lub zamocowania.

3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez w∏àczenie klauzuli 300
dodatkowo ustala si´, ˝e Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za koszty dodatkowe powsta∏e wskutek
szkody spowodowanej kradzie˝à z w∏amaniem i rabunku:

a) z pojazdu pod warunkiem, ˝e:

1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna
konstrukcja),
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2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,

3) sprz´t pozostawiony w pojeêdzie zosta∏ zamkni´ty
w baga˝niku lub w innym schowku, stanowiàcym seryjne
wyposa˝enie pojazdu,

4) sprz´t zosta∏ skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy
czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie˝y, gdy
pojazd zaparkowany zosta∏ na parkingu strze˝onym
i wyposa˝ony by∏ w aktywne urzàdzenie antyw∏amaniowe (np.
wywo∏ujàce alarm), albo znajdowa∏ si´ w gara˝u zamkni´tym,

b) z miejsca ubezpieczenia zadeklarowanego we wniosku, pod
warunkiem spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu przed
kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem okreÊlonych w klauzuli 300,

c) z pozosta∏ych miejsc, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ pkt a,
pod warunkiem spe∏nienia minimalnych zabezpieczeƒ sprz´tu
przed kradzie˝à z w∏amaniem i rabunkiem okreÊlonych w
klauzuli 300, przy czym skreÊleniu ulegajà postanowienia ust. 2
pkt 3 i 4 klauzuli 300.

4. Dla szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y z w∏amaniem lub
rabunku z miejsc innych ni˝ zadeklarowane we wniosku
ubezpieczenia, ustala si´ udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego
w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 5 dni roboczych nie mniej
jednak ni˝ franszyza redukcyjna uzgodniona w umowie w cz´Êci
ubezpieczenia zwi´kszonych kosztów dzia∏alnoÊci.

Klauzula 303/2
Ubezpieczenie kosztów dodatkowych powsta∏ych
wskutek szkód na sprz´cie elektronicznym na sta∏e
zainstalowanym w pojazdach samochodowych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o koszty dodatkowe
powsta∏e wskutek szkody w sprz´cie elektronicznym na sta∏e
zainstalowanym w pojazdach samochodowych.

2. W razie rozszerzenia zakresu przez w∏àczenie klauzuli nr 300
zostajà skreÊlone zapisy zawarte w ust. 2 tej klauzuli oraz
dodatkowo ustala si´, ˝e Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e wskutek kradzie˝y 
z w∏amaniem z pojazdu pod warunkiem, ˝e:

1) pojazd ten ma twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

2) w chwili kradzie˝y by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz,

3) sprz´t jest w∏aÊciwie zamocowany, zgodnie z zaleceniami
producenta,

4) sprz´t zosta∏ skradziony w godzinach 6.00-22.00, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzie˝y, gdy pojazd
zaparkowano na parkingu strze˝onym i wyposa˝ono w aktywne
urzàdzenie antyw∏amaniowe (np. wywo∏ujàce alarm) albo gdy
znajdowa∏ si´ w gara˝u zamkni´tym.

3. Ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody:

1) powsta∏e wskutek wypadku Êrodka transportu, je˝eli
wypadek ten zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym
pojazdu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego,

2) obj´te ubezpieczeniem casco pojazdu albo
odpowiedzialnoÊci cywilnej.

Klauzula 305 
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych powsta∏ych wskutek
szkód spowodowanych po˝arem

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów
dodatkowych powsta∏ych wskutek szkód spowodowanych
po˝arem, za który uwa˝a si´ dzia∏anie ognia, który si´
przedosta∏ poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏
rozprzestrzeniç si´ o w∏asnej sile.

Klauzula 306
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych zaistnia∏ych wskutek
szkód powsta∏ych w czasie wolnym od pracy

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, i˝ Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów
dodatkowych zaistnia∏ych wskutek po˝aru, jeÊli szkoda
powsta∏a w czasie, kiedy ubezpieczony obiekt by∏ pozostawiony
bez nadzoru i nie by∏o do dyspozycji sprawnych systemów
sygnalizacji po˝arowej umo˝liwiajàcych natychmiastowe
rozpocz´cie akcji ratowniczej.

Klauzula 308
Wy∏àczenie kosztów dodatkowych zaistnia∏ych wskutek
szkód powsta∏ych w wyniku powodzi, wiatru i opadów
atmosferycznych

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztów
dodatkowych powsta∏ych wskutek szkód w ubezpieczonym
sprz´cie spowodowanych przez powódê, wiatr lub wszelkiego
rodzaju opady atmosferyczne, przy czym przez powódê uwa˝a
si´ zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´ wody
w korytach wód p∏ynàcych, stojàcych oraz sp∏yw wód
po zboczach.

Klauzula 311
Szkody powsta∏e wskutek przepi´cia w wyniku
niebezpoÊredniego uderzenia pioruna

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, i˝ Ubezpieczyciel pokrywa koszty dodatkowe
powsta∏e wskutek przepi´cia w wyniku niebezpoÊredniego
uderzenia pioruna, jedynie wtedy, gdy:

1) istnieje zewn´trzny system ochrony przeciwpiorunowej,

2) instalacje wewnàtrz budynku sà uziemione,

3) na wszystkich przewodach pràdowych i teletechnicznych
zainstalowane sà urzàdzenia  przeciwprzepi´ciowe.

Klauzula 340/1
Postanowienia szczególne dotyczàce strajków,
zamieszek i rozruchów

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ umowy ubezpieczenia uzgodniono, ˝e na
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia
rozszerza si´ o koszty dodatkowe powsta∏e wskutek szkody
spowodowanej w ubezpieczonym sprz´cie przez strajki,
zamieszki i/lub rozruchy.

Klauzula 340/2 
Postanowienia szczególne dotyczàce aktów terroryzmu

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o koszty dodatkowe
powsta∏e wskutek szkody w ubezpieczonym sprz´cie
spowodowanej aktami terroryzmu.

Klauzula 341 
Postanowienia szczególne dotyczàce trz´sienia ziemi

Z zastrze˝eniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych
postanowieƒ lub za∏àczników do umowy ubezpieczenia
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej
zakres ubezpieczenia rozszerza si´ o koszty dodatkowe
powsta∏e wskutek szkody w ubezpieczonym sprz´cie
spowodowanej trz´sieniem ziemi.


