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ROZDZIA¸ I

Definicje

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

Ustalenia wst´pne

Przez u˝yte w niniejszych OWU wyra˝enia rozumie si´:
1) akty terroru - 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,
2) budowle - obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, nie b´dàce budynkami, takie jak: instalacje przemys∏owe, wiaty, rurociàgi, wie˝e, kominy, ogrodzenia, parkany itp.,
3) budynki - obiekty budowlane, które sà trwale zwiàzane
z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród
budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz
z wbudowanymi instalacjami, urzàdzeniami technicznymi
oraz zainstalowanymi na sta∏e elementami wykoƒczeniowymi, stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,
4) czysta strata finansowa - uszczerbek majàtkowy nie
b´dàcy szkodà na osobie lub szkodà rzeczowà,
5) dane - informacje wykorzystywane do bezpoÊredniego
przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania
Danych,
6) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó∏czynniku wydajnoÊci co najmniej 4, wed∏ug skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);
w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody,
bierze si´ pod uwag´ stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu deszczu nawalnego,
7) dozór - strze˝enie ubezpieczonego obiektu lub pomieszczenia przez osob´ doros∏à, posiadajàcà okreÊlony zakres obowiàzków, z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu
zachowania i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania,
8) dym i sadza - zawiesina czàsteczek w gazie b´dàca bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle wydoby∏a si´
ze znajdujàcych si´ w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urzàdzeƒ
wentylacyjnych i oddymiajàcych,
9) eksplozja - gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary,

§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej w skrócie OWU) SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna (dalej w skrócie SIGNAL IDUNA Polska) zawiera umow´ ubezpieczenia z osobami fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi:
1) prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie obowiàzujàcych przepisów prawa, których:
a) roczny przychód z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci
w roku obrotowym poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia, bàdê prognozowany przychód
w pierwszym roku obrotowym nie przekracza
15.000.000 z∏;
b) wartoÊç ubezpieczanego majàtku od ognia i innych
zdarzeƒ losowych nie przekracza 15.000.000 z∏,
a którzy rozliczajà si´ z podatku dochodowego na
podstawie prowadzonych ksiàg rachunkowych,
ksià˝ki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub sà p∏atnikami podatku VAT,
2) nieprowadzàcymi dzia∏alnoÊci gospodarczej, a prowadzàcymi ewidencj´ Êrodków trwa∏ych, których
wartoÊç ubezpieczanego majàtku od ognia i innych
zdarzeƒ losowych nie przekracza 15.000.000 z∏.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na cudzy rachunek.
3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio równie˝ do Ubezpieczonego.
4. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogà
zostaç wprowadzone dodatkowe postanowienia odbiegajàce od niniejszych OWU, które majà pierwszeƒstwo
przed zapisami OWU.
5. Wszelkie regulacje odbiegajàce od postanowieƒ niniejszych OWU oraz postanowienia dodatkowe wymagajà
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
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10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´.
W odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowanà eksplozjà jest fakt rozdarcia Êcian tych naczyƒ
i zbiorników w takich rozmiarach, aby wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie
ciÊnieƒ. Do eksplozji zalicza si´ równie˝ implozj´ polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub urzàdzenia ciÊnieniem
zewn´trznym, które przewy˝sza ciÊnienie panujàce wewnàtrz,
franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyra˝ona w z∏otych, do której wysokoÊci
SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci, a po
jej przekroczeniu odszkodowanie wyp∏acane jest w pe∏nej
wysokoÊci,
franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota wyra˝ona w z∏otych potràcana z ka˝dego
nale˝nego odszkodowania,
grad - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu,
graffiti - nielegalnie wykonane rysunki lub napisy na
przedmiocie ubezpieczenia,
huk ponaddêwi´kowy - fala uderzeniowa wywo∏ana
przez samolot podczas przekraczania pr´dkoÊci dêwi´ku,
huragan - wichura; uwarunkowany pogodowo ruch powietrza o pr´dkoÊci co najmniej 17,5 m/sek., okreÊlony
w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania opinii IMiGW, przyjmuje si´ stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub sàsiedztwie, które Êwiadczà wyraênie o dzia∏aniu huraganu,
k∏ódka bezkab∏àkowa - k∏ódka o zamkni´tej konstrukcji, zamykana trzpieniem ze stali hartowanej, wyposa˝ona w zamek wielozapadkowy,
koszty pomocy prawnej - wynagrodzenie adwokatów,
radców prawnych, bieg∏ych i Êwiadków, koszty sàdowe
oraz inne koszty ustalenia przyczyn, wysokoÊci szkody
i zakresu odpowiedzialnoÊci,
kradzie˝ z w∏amaniem - dokonanie albo usi∏owanie zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka zabezpieczonych zgodnie z wymaganymi zabezpieczeniami przeciwkradzie˝owymi opisanymi w §10, z jednoczesnym zniszczeniem lub uszkodzeniem przy u˝yciu si∏y
lub narz´dzi albo ich otwarciem przy pomocy klucza podrobionego lub klucza oryginalnego, zdobytego wskutek
kradzie˝y z w∏amaniem lub rozboju. Kradzie˝ z w∏amaniem ma miejsce równie˝ wtedy, gdy sprawca dokona∏
zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub
schowka, w których ukry∏ si´ przed ich zamkni´ciem, czego Ubezpieczajàcy nie móg∏ stwierdziç nawet zachowujàc nale˝ytà starannoÊç,
lawina - gwa∏towne zsuwanie si´ mas Êniegu, lodu lub
kamieni ze zboczy górskich,
lokal - wyodr´bnione w budynku pomieszczenie/pomieszczenia, u˝ytkowane wy∏àcznie przez Ubezpieczajàcego,
maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie - zeczy ruchome
wykorzystywane przez Ubezpieczajàcego w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci, zaliczane w myÊl obowiàzujàcych przepisów
prawa do Êrodków trwa∏ych z wy∏àczeniem Êrodków
trwa∏ych niskocennych,

22) mienie osób trzecich - mienie przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us∏ugi (naprawa, remont, przeróbka, czyszczenie, farbowanie, pranie, itp.) oraz do u˝ywania, przechowywania lub sprzeda˝y,
23) nak∏ady inwestycyjne - wydatki poniesione przez
Ubezpieczajàcego na remonty bie˝àce, kapitalne i adaptacyjne pomieszczeƒ oraz na wykoƒczenie wn´trz obiektów w tym nie stanowiàcych w∏asnoÊci Ubezpieczajàcego,
24) napór Êniegu - dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub lodu na
przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie si´ mienia
sàsiedniego na mienie ubezpieczone wskutek dzia∏ania
ci´˝aru Êniegu,
25) osuwanie si´ ziemi - nie spowodowany dzia∏alnoÊcià
ludzkà ruch ziemi na stokach,
26) oprogramowanie - standardowe programy licencjonowane pochodzàce z produkcji seryjnej oraz programy
u˝ytkowe, stworzone i zakupione na potrzeby indywidualne u˝ytkownika i gotowe do u˝ytku,
27) osoba bliska Ubezpieczajàcego - osoba zamieszkujàca wraz z Ubezpieczajàcym i prowadzàca z nim wspólne
gospodarstwo domowe tj.: wspó∏ma∏˝onek, konkubent,
konkubina, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione
oraz przyj´te na wychowanie, rodzice, rodzeƒstwo, przysposabiajàcy, ojczym, macocha, teÊciowie, dziadkowie,
wnukowie, zi´ciowie i synowe,
28) osoba trzecia - ka˝da osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia,
29) p´kanie rur - szkody w przewodach i urzàdzeniach wodociàgowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, technologicznych i gaÊniczych, które znajdujà si´ wewnàtrz ubezpieczonego budynku, powsta∏e
w wyniku zamarzni´cia wody,
30) podwykonawca - osoba, której Ubezpieczajàcy powierzy∏ wykonanie pracy, us∏ugi lub innych czynnoÊci na innej
podstawie, ni˝ umowa o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania, lub spó∏dzielczej umowy o prac´,
31) powódê - zalanie terenu w nast´pstwie podniesienia si´
poziomu wody w korytach wód p∏ynàcych i stojàcych wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, sp∏ywu wód po
zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie si´ zatorów lodowych oraz
sztormu i podniesienia si´ poziomu morskich wód przybrze˝nych potwierdzone przez organy samorzàdowe,
32) pozostawanie pod wp∏ywem alkoholu - stan powsta∏y w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego
do swojego organizmu takiej iloÊci alkoholu, ˝e jego zawartoÊç wynosi lub prowadzi do st´˝enia we krwi powy˝ej 0,2‰ alkoholu albo do obecnoÊci w wydychanym powietrzu powy˝ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm,
33) po˝ar - niekontrolowany proces palenia przebiegajàcy
w miejscu do tego nie przeznaczonym, którego rozprzestrzenianie si´ nast´puje samorzutnie,
34) pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy
o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania, lub spó∏dzielczej umowy o prac´,
35) produkt - rzecz ruchoma lub jej cz´Êci mogàca stanowiç
przedmiot obrotu wraz z wyposa˝eniem, oprzyrzàdowaniem i opakowaniem,
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36) rzeczy osobiste pracowników - mienie osobistego
u˝ytku (odzie˝, obuwie, rowery, itp.) lub s∏u˝àce wykonywaniu czynnoÊci zawodowych przez pracowników Ubezpieczajàcego z wy∏àczeniem pojazdów mechanicznych,
wartoÊci pieni´˝nych, bi˝uterii, aparatów fotograficznych,
urzàdzeƒ elektronicznych i audiowizualnych, instrumentów muzycznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów,
37) rozbój - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem
przemocy wobec osoby lub groêby natychmiastowego jej
u˝ycia albo z doprowadzeniem osoby do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci,
38) rzeczowe aktywa obrotowe - materia∏y nabyte w celu zu˝ycia na w∏asne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczajàcego produkty gotowe (wyroby
i us∏ugi) zdatne do sprzeda˝y lub w toku produkcji, pó∏produkty oraz towary nabyte w celu sprzeda˝y w stanie nieprzetworzonym,
39) sta∏e elementy wykoƒczeniowe - elementy znajdujàce si´ w budynkach lub lokalach stanowiàcych w∏asnoÊç
Ubezpieczajàcego, zamontowane lub zainstalowane na
sta∏e w sposób uniemo˝liwiajàcy ich od∏àczenie bez u˝ycia narz´dzi lub znacznej si∏y bàdê ich uszkodzenia. Do
sta∏ych elementów wykoƒczeniowych zaliczamy:
a) pow∏oki malarskie i tynki,
b) punkty Êwietlne na sta∏e zwiàzane z pod∏o˝em,
c) meble w sta∏ej zabudowie,
d) ok∏adziny posadzek, Êcian i stropów,
e) stolarka drzwiowa i okienna wraz z zamkni´ciami,
okuciami i przeszkleniami,
f) sta∏e wyposa˝enie sanitarne ∏azienek i wc,
g) instalacje elektryczne, wodociàgowe, grzewcze i gazowe wraz z licznikami, prze∏àcznikami i gniazdami,
40) szkoda osobowa - uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia
lub Êmierç oraz ich nast´pstwa,
41) szkoda rzeczowa - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek wystàpienia co najmniej jednego zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, majàcego charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezale˝ny od woli Ubezpieczajàcego,
42) Êrodki trwa∏e niskocenne - Êrodki trwa∏e u˝ytkowane
d∏u˝ej ni˝ rok i z chwilà wprowadzenia do ewidencji zamortyzowane w rozumieniu przepisów prawa w 100%,
43) trz´sienie ziemi - spowodowany przyczynà naturalnà
wstrzàs powierzchni ziemi, wynikajàcy z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzchnià ziemi,
44) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - system ubezpieczenia, w którym sum´ ubezpieczenia ustala we w∏asnym zakresie Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ szacunkowà
wysokoÊcià maksymalnej straty jaka mo˝e zaistnieç
wskutek wystàpienia jednego zdarzenia. W tym systemie
ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej wyp∏aty odszkodowania,
45) ubezpieczenie na sumy sta∏e - system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego i odpowiada ca∏kowitej wartoÊci ubezpieczonego mienia. W tym systemie zastosowanie ma zasada proporcjonalnej wyp∏aty odszkodowania,

46) uderzenie pioruna - bezpoÊrednie wy∏adowanie elektrycznoÊci atmosferycznej na ubezpieczone mienie i/ lub
Êrodek transportu,
47) uderzenie pojazdu - bezpoÊrednie uderzenie pojazdu
mechanicznego nie nale˝àcego ani nie eksploatowanego
przez Ubezpieczajàcego ani osoby, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç lub z którymi pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym, z wy∏àczeniem szkód w pojazdach,
48) upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego
lub innego obiektu latajàcego oraz upadek jego cz´Êci lub
∏adunku, z wy∏àczeniem zrzutu paliwa,
49) urzàdzenia elektroniczne (sprz´t elektroniczny) urzàdzenia sk∏adajàce si´ z elektronicznych podzespo∏ów
(pó∏przewodniki, chipy, tranzystory itp.), które wykorzystywane sà do przetwarzania danych, przeprowadzania
pomiarów, kontroli, a tak˝e sterowania procesami. Za
sprz´t elektroniczny uwa˝a si´: sprz´t biurowy i elektronicznego przetwarzania danych, sprz´t telefoniczny i RTV,
kasy fiskalne, sprz´t medyczny, pomiarowy, kontrolny
oraz alarmowy,
50) urzàdzenia elektryczne - maszyny, osprz´t, aparatura
wykorzystywana do wytwarzania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej,
51) wandalizm - rozmyÊlne i bezprawne zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie,
52) wartoÊci pieni´˝ne - gotówka (tj. obiegowe banknoty
oraz monety krajowe i zagraniczne), czeki, akcje, obligacje, weksle i papiery wartoÊciowe zast´pujàce w obrocie
gotówk´ oraz z∏oto, srebro, platyna, kamienie szlachetne
i pó∏szlachetne, per∏y oraz wyroby z nich wykonane,
53) wartoÊç ksi´gowa brutto - wartoÊç mienia, która
zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci odpowiada wartoÊci
poczàtkowej mienia z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych
przeszacowaƒ,
54) wartoÊç odtworzeniowa (nowa) - wartoÊç odpowiadajàca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego
lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynków, lokali, nak∏adów inwestycyjnych lub budowli - wartoÊç odpowiadajàca kosztom
odbudowy w tym samym miejscu z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu
wykoƒczenia przy zastosowaniu dotychczasowych
wymiarów i materia∏ów,
b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia wartoÊç odpowiadajàca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu
oraz o tych samych parametrach powi´kszona
o koszty transportu i monta˝u,
55) wartoÊç rzeczywista - wartoÊç odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o techniczne zu˝ycie,
56) wprowadzenie produktu do obrotu - faktyczne przekazanie produktu osobie trzeciej tzn. moment, w którym
Ubezpieczajàcy traci mo˝liwoÊç dysponowania rzeczà,
57) wypadek ubezpieczeniowy - dzia∏anie lub zaniechanie
Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego majàce miejsce
w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego zostaje wy-
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58)

59)

60)

61)

rzàdzona szkoda, przy czym wszystkie szkody wynikajàce
z tej samej przyczyny uwa˝a si´ za jeden wypadek,
znaki legitymacyjne - wszelkiego rodzaju dokumenty,
stwierdzajàce obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia na rzecz
okaziciela tego dokumentu, nie b´dàce papierami wartoÊciowymi w Êwietle obowiàzujàcych przepisów.
W szczególnoÊci za znaki legitymacyjne uwa˝a si´ wszelkiego rodzaju bilety, karty do∏adowujàce do telefonów,
itp.,
zalanie - nag∏e i nieprzewidziane:
a) wydostanie si´ wody, innych p∏ynów lub pary z przewodów i urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i innych instalacji spowodowane ich awarià,
b) cofni´cie si´ wody lub cieków z sieci kanalizacyjnej,
o ile zabezpieczenie po∏àczenia z nià nie nale˝a∏o do
obowiàzków Ubezpieczajàcego,
c) samoczynne otworzenie si´ g∏ówek tryskaczowych
z przyczyn innych ni˝ po˝ar,
d) nieumyÊlne zalanie wskutek pozostawienia otwartych zaworów w urzàdzeniach wymienionych w pp.
znajdujàcych si´ w ubezpieczonych budynkach,
e) zalanie wodà lub innym p∏ynem spowodowane przez
osoby trzecie,
f) zalanie wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych,
zamek wielozapadkowy - zamek, którego klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ jedno ˝∏obienie prostopad∏e do
trzonu,
zapadanie si´ ziemi - spowodowane przyczynà naturalnà obni˝enie powierzchni terenu w wyniku zawalenia si´
naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnià gruntu.

8) ubezpieczenie podwy˝szonych kosztów prowadzenia
dzia∏alnoÊci,
9) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej
(zakres podstawowy),
10) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone na terytorium ca∏ego Êwiata z wy∏àczeniem USA i Kanady,
11) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej,
12) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za produkt,
13) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy
nieruchomoÊci,
14) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy
ruchomoÊci,
15) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej pracodawcy,
16) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorstw remontowo-budowlanych,
17) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
powsta∏e w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego obróbki,
naprawy, czyszczenia lub innych us∏ug o podobnym
charakterze,
18) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
powsta∏e w rzeczach znajdujàcych si´ w pieczy, pod
dozorem, lub kontrolà Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego,
19) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone osobom trzecim przez podwykonawców
Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego bez prawa do regresu,
20) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone osobom trzecim przez podwykonawców
Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego z zachowaniem
prawa do regresu,
21) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone w Êrodkach transportu osób trzecich
podczas prac ∏adunkowych,
22) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.
3. Niezale˝nie od wykupionego zakresu ubezpieczenia,
w razie zajÊcia jakiegokolwiek zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA Polska
pokrywa równie˝ faktycznie poniesione, uzasadnione
i udokumentowane koszty:
1) u˝ycia dost´pnych Ubezpieczajàcemu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je˝eli
Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia,
2) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie, ∏àcznie z kosztami rozbiórki i demonta˝u cz´Êci niezdatnych do u˝ytku, ich wywozem, sk∏adowaniem lub utylizacjà, koszty demonta˝u i ponownego monta˝u nieuszkodzonych cz´Êci ubezpieczonego mienia, jeÊli czynnoÊci
te sà niezb´dne w celu naprawy mienia dotkni´tego
szkodà - do limitu stanowiàcego 10% wysokoÊci

Zakres ubezpieczenia
§3
1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU jest zawarcie umowy co najmniej
w zakresie od ognia i innych zdarzeƒ losowych.
2. Ubezpieczajàcy po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki mo˝e
rozszerzyç zakres ubezpieczenia, o nast´pujàce rodzaje
ubezpieczeƒ, przy czym wykupienie zakresu ubezpieczenia opisanego w pkt. 10-22 mo˝liwe jest pod warunkiem
wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
deliktowej (zakres podstawowy):
1) ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rozboju,
2) ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
3) ubezpieczenie maszyn i urzàdzeƒ przenoÊnych poza
miejscem ubezpieczenia,
4) ubezpieczenie maszyn, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych,
5) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st∏uczenia lub p´kni´cia,
6) ubezpieczenie wartoÊci pieni´˝nych,
7) ubezpieczenie towarów od zepsucia wskutek rozmro˝enia,
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szkody, nie wi´cej ni˝ 50.000 z∏ na jedno i wszystkie
zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia.
4. Niezale˝nie od wykupionego przez Ubezpieczajàcego zakresu ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska w ramach
sumy ubezpieczenia obejmuje ochronà ubezpieczeniowà
szkody powsta∏e w wyniku: akcji gaÊniczej lub ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych
w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ losowych obj´tych
umowà ubezpieczenia.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego zakres udzielnej ochrony
ubezpieczeniowej mo˝e zostaç rozszerzony o klauzule dodatkowe, o których mowa w §91 niniejszych OWU.

15) przedmiotów u˝ytkowanych niezgodnie ze swym
przeznaczeniem, instrukcjà obs∏ugi lub technologià
wykonawstwa,
16) przedmiotów, które przed powstaniem szkody by∏y
zdekompletowane lub uszkodzone,
17) przedmiotów, które podlegajà konfiskacie lub rekwizycji przez uprawnione w∏adze,
18) budynków wy∏àczonych z eksploatacji przez okres
d∏u˝szy ni˝ 30 dni, znajdujàcych si´ w miejscu ubezpieczenia, w których nie jest prowadzona dzia∏alnoÊç
gospodarcza, chyba ˝e SIGNAL IDUNA Polska zosta∏a o tym fakcie pisemnie powiadomiona i pisemnie
potwierdzi∏a ochron´ ubezpieczeniowà,
19) którego nabycie nie jest potwierdzone fakturami,
bàdê innymi dowodami zakupu, bàdê dowody te zosta∏y wystawione przez nieistniejàce w chwili dokonania zakupu podmioty gospodarcze,
20) leasingowanego lub dzier˝awionego na podstawie
umowy zawartej w innej formie ni˝ forma pisemna,
21) ruchomoÊci osób trzecich, na które Ubezpieczajàcy
nie posiada dowodu przyj´cia/przekazania,
22) podlegajàcego obowiàzkowi dostarczenia i zg∏oszenia do odprawy celnej, a obowiàzek ten nie zosta∏
spe∏niony, bàdê zosta∏ spe∏niony na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
23) zewn´trznych linii elektroenergetycznych i transmisji
danych,
24) programów komputerowych, chyba ˝e stanowià rzeczowe aktywa obrotowe,
25) mienia o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody powsta∏e
wskutek:
1) ddzia∏aƒ wojennych, rozruchów, zamieszek spo∏ecznych, lokautów, strajków,
2) aktów terroryzmu rozumianych jako u˝ycie przemocy
aktów terroryzmu rozumianych jako u˝ycie przemocy
lub groêba u˝ycia przemocy lub dzia∏anie szkodliwe
dla ˝ycia ludzkiego, dóbr materialnych, niematerialnych czy infrastruktury z zamiarem wywarcia wp∏ywu
na w∏adz´ lub zastraszenie spo∏eczeƒstwa lub jego
cz´Êci,
3) dzia∏ania broni biologicznej lub chemicznej,
4) konfiskaty lub przej´cia przedmiotu ubezpieczenia
przez uprawnione w∏adze lub organizacje, które uzurpujà sobie w∏adz´,
5) dzia∏ania energii jàdrowej oraz innego rodzaju szkody
zwiàzane z reakcjà jàdrowà, promieniowaniem jàdrowym lub ska˝eniem radioaktywnym niezale˝nie od
czynników, które przyczyni∏y si´ do powstania szkody,
6) ska˝enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
7) ruchów ziemi spowodowanych dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,
8) dzia∏ania osób, b´dàcych pod wp∏ywem alkoholu,
dzia∏ania osób, b´dàcych pod wp∏ywem alkoholu,
narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych,

Wy∏àczenia ogólne
§4
1. SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà nast´pujàcego mienia:
1) drzew, krzewów, zwierzàt, upraw roÊlinnych (w tym
tak˝e upraw w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach),
2) gruntów, rzek, naturalnych zbiorników wodnych,
3) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa˝enia przeznaczonego do
likwidacji,
4) budynków i budowli wzniesionych bez wymaganego
prawem zezwolenia lub nie spe∏niajàcych wymaganych prawem norm budowlanych, jeÊli mia∏o to
wp∏yw na powstanie lub wysokoÊç szkody,
5) budynków i budowli w trakcie budowy, monta˝u, rozbudowy i przebudowy,
6) namiotów, kiosków bez sta∏ych fundamentów, sta∏ych
lub przenoÊnych straganów oraz ich wyposa˝enia,
7) pojazdów làdowych, wodnych i powietrznych podlegajàcych rejestracji, chyba ˝e sà rzeczowymi aktywami obrotowymi lub mieniem osób trzecich przekazanym Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us∏ugi,
8) b´dàcego w trakcie budowy, monta˝u, instalacji, testów próbnych przed podpisaniem przez Ubezpieczajàcego koƒcowego protoko∏u zdawczo-odbiorczego,
9) obiektów in˝ynieryjnych, w szczególnoÊci: mostów,
wiaduktów, kana∏ów, rowów, wykopów, tuneli,
10) o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym lub o wartoÊci kolekcjonerskiej, w tym g∏ównie:
eksponatów muzealnych, dzie∏ sztuki, antyków,
11) dokumentów, akt, r´kopisów, kart kredytowych
i p∏atniczych, znaków legitymacyjnych, danych zapisanych na wszelkiego rodzaju noÊnikach, wzorów,
prototypów,
12) przedmiotów znajdujàcych si´ w kopalniach g∏´binowych, odkrywkowych oraz wykorzystywanych na
wszelkich akwenach,
13) szk∏a artystycznego, witra˝y, p∏yt nagrobkowych o ile
nie sà rzeczowymi aktywami obrotowymi,
14) przedmiotów sk∏adowanych niezgodnie z wymogami
producenta lub dostawcy, bàdê z wymogami okreÊlonymi w odpowiednich normach,
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9) zanieczyszczenia lub zatrucia Êrodowiska,
10) sk∏adowania odpadów, niezale˝nie czy powsta∏y one
z powodu niew∏aÊciwego ich sk∏adowania lub niew∏aÊciwej utylizacji,
11) szkód wynik∏ych z dzia∏ania m∏otów pneumatycznych
lub kafarów, wzgl´dnie powsta∏ych w zwiàzku z prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
12) powolnego zawilgacania pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, przenikania wód
gruntowych, przemarzania Êcian, dzia∏ania insektów,
bakterii lub grzyba,
13) prowadzenia prac i robót: geologicznych pod ziemià,
wydobywczych kopalƒ ze z∏ó˝ podziemnych z zastosowaniem technik górniczych,
14) prowadzenia prac naprawczych, remontu, konserwacji,
15) niew∏aÊciwego opakowania przewo˝onego mienia,
niezgodnie z zaleceniami producenta lub na skutek
braku takiego opakowania,
16) nnie usuni´cia przez Ubezpieczajàcego w terminie
okreÊlonym przez SIGNAL IDUNA Polska okolicznoÊci
zwi´kszajàcych znacznie prawdopodobieƒstwo zajÊcia zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem,
17) zabrudzenia, zadrapania, pomalowania (graffiti),
zmiany barwy lub odpryÊni´cia kawa∏ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów.
3. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za szkody obj´te
systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, na podstawie
przepisów prawa, które Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony
ma obowiàzek zawrzeç.

6) mienie osób trzecich,
7) rzeczy osobiste pracowników.
2. Mienie, które obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà, wymienione jest na polisie lub w za∏àcznikach do polisy.
3. Mienie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wymienionym
w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze równie˝
w innym miejscu, w którym praca jest Êwiadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczajàcego.
§6
1. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody b´dàce bezpoÊrednim nast´pstwem zdarzeƒ losowych okreÊlonych w polisie.
2. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta w zakresie podstawowym (tzw. FLEXA) lub pe∏nym (tzw. FLEXA + EC).
3. Zakres podstawowy (FLEXA) obejmuje szkody powsta∏e
wskutek nast´pujàcych zdarzeƒ losowych:
1) po˝aru,
2) uderzenia pioruna,
3) eksplozji,
4) upadku statku powietrznego.
4. Zakres pe∏ny (FLEXA + EC) obejmuje oprócz szkód spowodowanych zdarzeniami wymienionymi w ust. 3 szkody
powsta∏e wskutek:
1) zalania,
2) p´kania rur,
3) huraganu oraz szkody powsta∏e wskutek powalenia
przez huragan cz´Êci budynku, drzew lub innych
przedmiotów na mienie obj´te ochronà ubezpieczeniowà,
4) gradu,
5) dymu i sadzy,
6) deszczu nawalnego,
7) powodzi,
8) trz´sienia ziemi,
9) zapadania i osuwania si´ ziemi,
10) lawiny,
11) naporu Êniegu,
12) huku ponaddêwi´kowego,
13) uderzenia pojazdu.

ROZDZIA¸ II
UBEZPIECZENIE MIENIA
ORAZ ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA
I INNYCH ZDARZE¡ LOSOWYCH
Przedmiot, miejsce i zakres ubezpieczenia
§5

Wy∏àczenia szczegó∏owe

1. Przedmiotem ubezpieczenia mo˝e byç mienie b´dàce
w∏asnoÊcià lub znajdujàce si´ na podstawie udokumentowanego tytu∏u prawnego w posiadaniu Ubezpieczajàcego, a tak˝e u˝ywane przez Ubezpieczajàcego do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub przyj´te przez Ubezpieczajàcego w celu sprzeda˝y, obróbki lub wykonania
us∏ugi:
1) budynki, budowle i lokale (∏àcznie ze sta∏ymi elementami wykoƒczeniowymi),
2) maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie,
3) Êrodki trwa∏e niskocenne,
4) nak∏ady inwestycyjne,
5) rzeczowe aktywa obrotowe,

§7
Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych, o których mowa w §4 niniejszych
OWU, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta∏ych:
1) wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego niedbalstwa
Ubezpieczajàcego,
2) wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) w wyniku eksplozji wywo∏anej przez Ubezpieczajàcego
w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub badawczych,
4) na skutek poddania ubezpieczonych rzeczy dzia∏aniu
ognia u˝ytkowego lub ciep∏a, dotyczy to tak˝e rzeczy wy-
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5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

korzystywanych do wytwarzania, przetwarzania oraz odprowadzania ognia lub ciep∏a,
w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej
w silnikach,
w nast´pstwie ciÊnienia gazu w uk∏adach prze∏àczajàcych wy∏àczników elektrycznych,
na skutek obsuni´cia si´ ziemi w wyniku prowadzenia dzia∏alnoÊci przemys∏owej lub innej dzia∏alnoÊci cz∏owieka,
w wyniku powodzi, deszczu nawalnego lub zalania w rzeczowych aktywach obrotowych i mieniu osób trzecich, jeÊli
by∏y one sk∏adowane na wysokoÊci mniej ni˝ 14 cm od poziomu pod∏ogi, a pod∏oga pomieszczenia, w którym si´ znajdowa∏y jest poni˝ej poziomu gruntu. Zapis ten nie ma zastosowania, jeÊli mienie to zosta∏o uszkodzone w wyniku bezpoÊredniego dzia∏ania wody lub innej cieczy z góry,
powodzi, która ze wzgl´du na sytuacj´ w miejscu ubezpieczenia lub ukszta∏towanie terenu ma charakter przewidywalny. Za powódê przewidywalnà uwa˝a si´ sytuacj´, gdy powódê w danym miejscu ubezpieczenia wystàpi∏a dwa lub wi´cej razy w ciàgu ostatnich 10 lat
przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
w wyniku deszczu nawalnego, gradu, Êniegu, je˝eli szkoda powsta∏a w wyniku z∏ego stanu technicznego dachu,
rynien, braku zabezpieczeƒ lub niedostatecznego zabezpieczenia (w tym nie zamkni´cia) otworów okiennych
i drzwiowych oraz innych otworów technicznych budynku, za których zabezpieczenie, zamkni´cie, utrzymanie lub
konserwacj´ ponosi odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcy,
w wyniku za∏amania si´ dachu na skutek naporu Êniegu, jeÊli
konstrukcja budynku lub dachu zosta∏a wykonanie niezgodnie
z obowiàzujàcymi normami budowlanymi, bàdê wskutek obni˝onej wytrzyma∏oÊci dachu spowodowanej brakiem jego
konserwacji lub jego nienale˝ytym stanem technicznym,
na skutek spi´trzenia wody wywo∏anego niedostatecznà
przepustowoÊcià instalacji kanalizacyjnej wybudowanej
niezgodnie z normami budowlanymi lub zaniedbaniem
Ubezpieczajàcego,
w wyniku zamarzni´cia instalacji znajdujàcej si´ na zewnàtrz budynku,
w zwiàzku z prowadzonymi w sàsiedztwie pracami budowlanymi lub monta˝owymi,
w wyniku korozji,
na skutek normalnego zu˝ycia si´ lub starzenia mienia
w zwiàzku z jego eksploatacjà,
w wyniku wypadku pojazdu b´dàcego w∏asnoÊcià lub
znajdujàcego si´ w posiadaniu Ubezpieczajàcego bàdê
osoby, za którà Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç.

3. Suma ubezpieczenia dla:
1) budynków, lokali (wraz z elementami wykoƒczeniowymi), budowli, maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia, nak∏adów inwestycyjnych mo˝e byç ustalona wed∏ug
wartoÊci:
a) odtworzeniowej (nowej),
b) rzeczywistej,
c) ksi´gowej brutto,
2) rzeczowych aktywów obrotowych - ustalana jest wed∏ug ceny ich zakupu lub kosztu nabycia i odpowiada
najwy˝szej dziennej wartoÊci tej kategorii mienia
przewidywanej w okresie ubezpieczenia,
3) dla Êrodków trwa∏ych niskocennych - wartoÊç odpowiadajàca cenie zakupu bàdê kosztom wytworzenia
utraconego lub naprawy uszkodzonego mienia,
4) rzeczy osobistych pracowników - ustalana jest
w wartoÊci rzeczywistej, która odpowiada iloczynowi
liczby zatrudnionych pracowników w dniu zg∏oszenia
do ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia przypadajàcej
na jednego pracownika, sumy stanowiàcej górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska za
szkody poniesione przez pojedynczego pracownika.
Górny limit odpowiedzialnoÊci na jednego pracownika wynosi 1.000 z∏,
5) mienia osób trzecich - ustalana jest wed∏ug wartoÊci
rzeczywistej i odpowiada najwy˝szej dziennej wartoÊci tej kategorii mienia przewidywanej w okresie
ubezpieczenia.
4. W zale˝noÊci od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia mo˝e byç zawarta:
1) na sumy sta∏e,
2) na pierwsze ryzyko.
5. Na sumy sta∏e mogà byç ubezpieczone wszystkie kategorie mienia wymienione w §5 ust. 1 za wyjàtkiem rzeczy
osobistych pracowników i nak∏adów inwestycyjnych.
6. Na pierwsze ryzyko ubezpiecza si´ jedynie: nak∏ady inwestycyjne i rzeczy osobiste pracowników.
7. ¸àczna suma ubezpieczenia majàtku ubezpieczanego na
sumy sta∏e musi odpowiadaç wartoÊci ca∏ego mienia nale˝àcego do Ubezpieczajàcego.
8. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
9. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie
jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do
których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y
Z W¸AMANIEM I ROZBOJU

§8
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego odr´bnie dla poszczególnych kategorii ubezpieczanego mienia wymienionych w §5 ust. 1.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§9
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:
1) sta∏e elementy wykoƒczeniowe,
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2) maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie,
3) Êrodki trwa∏e niskocenne,
4) nak∏ady inwestycyjne,
5) rzeczowe aktywa obrotowe,
6) mienie osób trzecich,
7) rzeczy osobiste pracowników.
2. Kategorie mienia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà sà
wymienione na polisie lub w za∏àcznikach do polisy.
3. W granicach sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
zwraca Ubezpieczajàcemu udokumentowane koszty naprawy, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dokonanego lub usi∏owanego w∏amania wzgl´dnie rozboju, zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych (nawet w przypadku
jeÊli sprawca nie dosta∏ si´ do Êrodka ubezpieczonych pomieszczeƒ), do kwoty odpowiadajàcej 10% ∏àcznej sumy
ubezpieczenia mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rozboju, nie wi´cej jednak ni˝ 10.000 z∏ na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Mienie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym
w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze równie˝
w innym miejscu, w którym praca jest Êwiadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczajàcego.

rz´dzi, a otwarcie - bez u˝ycia podrobionych lub
dopasowanych kluczy,
b) je˝eli wewn´trzne przepisy bezpieczeƒstwa
Ubezpieczajàcego nie przewidujà bardziej skutecznych zamkni´ç, to drzwi zewn´trzne do budynku/lokalu muszà byç zamkni´te na co najmniej
2 ró˝ne zamki wielozapadkowe lub dwie ró˝ne
k∏ódki bezkab∏àkowe zawieszone na oddzielnych
skoblach, bàdê zamkni´te na jeden zamek wielozapadkowy i jednà k∏ódk´ bezkab∏àkowà; brak
drugiego zamka lub k∏ódki mo˝e byç zastàpiony
ustanowieniem dozoru lub za∏o˝eniem alarmu;
zamiast drzwi z dwoma ró˝nymi zamkami wielozapadkowymi mogà byç zastosowane drzwi antyw∏amaniowe z atestem Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do
certyfikacji, z jednym atestowanym zamkiem
wielopunktowego ryglowania,
c) w przypadku budynków biurowych dozorowanych
przez pracowników licencjonowanej agencji ochrony mienia jako wystarczajàce zabezpieczenie drzwi
prowadzàcych do lokalu uwa˝a si´ zabezpieczenie
elektronicznym zamkiem szyfrowym lub zamkiem
otwieranym kartà magnetycznà,
d) drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co
najmniej dwa zamki wielozapadkowe, dwie k∏ódki
bezkab∏àkowe albo jeden zamek atestowany, sà na
ca∏ej powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami
lub roletami/˝aluzjami o zwi´kszonej odpornoÊci na
w∏amanie posiadajàcymi atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji lub szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na
przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie kradzie˝y bez w∏amania. Drzwi oszklone nie mogà byç
zaopatrzone w zamki lub zasuwy, które mo˝na
otworzyç bez klucza przez otwór wybity w szybie,
e) przy drzwiach dwuskrzyd∏owych, jedno skrzyd∏o
jest unieruchomione przy pomocy zasuw u góry
i u do∏u, zamykanych od wewnàtrz,
f) je˝eli pomieszczenie, w którym znajduje si´ ubezpieczone mienie, jest po∏àczone drzwiami,
oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie
ubezpieczonym w SIGNAL IDUNA Polska, otwory
te muszà spe∏niaç wymogi przewidziane dla zewn´trznych zabezpieczeƒ drzwi lub okien opisane
w ust. 2-3 albo byç zamurowane co najmniej na
gruboÊç jednej ceg∏y,
g) wszystkie produkty, na które wymagany jest
atest/certyfikat mogà byç montowane jedynie
przez profesjonalne firmy zapewniajàce prawid∏owe ich funkcjonowanie.
3) zabezpieczenie okien i innych otworów zewn´trznych:
a) wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory w pomieszczeniach muszà byç w∏aÊciwej konstrukcji, prawid∏owo osadzone i zamkni´te, a ich

Minimalne zabezpieczenia
§10
1. Bezwzgl´dnym warunkiem ubezpieczenia mienia, o którym mowa w §9 ust. 1 jest, zastosowanie nast´pujàcych
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych w pomieszczeniach,
w których to mienie si´ znajduje:
1) konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów
pomieszczeƒ:
a) ubezpieczone mienie powinno znajdowaç si´
w budynkach lub lokalach o trwa∏ej konstrukcji,
których Êciany, sufity, pod∏ogi i dachy wykonane
sà z materia∏ów oraz wed∏ug technologii odpowiadajàcej rodzajowi obiektu i nie posiadajà niezabezpieczonych otworów umo˝liwiajàcych dost´p do ubezpieczonego mienia bez u˝ycia si∏y
lub narz´dzi,
b) pomieszczenia wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci
z siatki drucianej lub z innych konstrukcji a˝urowych, a tak˝e z brezentu i pow∏ok z tworzyw
sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele
foliowe, namioty) nie powinny byç uwa˝ane za
pomieszczenia nale˝ycie zabezpieczone,
2) konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych:
a) wszystkie drzwi zewn´trzne do budynków, pomieszczeƒ, lokali oraz schowków, w których znajduje si´ ubezpieczone mienie, muszà byç w nale˝ytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamkni´te, aby ich wy∏amanie lub
wywa˝enie by∏o niemo˝liwe bez pozostawienia
Êladów stanowiàcych dowód u˝ycia si∏y lub na-
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stan techniczny zapewniaç trwa∏e zamocowanie
zamków w taki sposób, ˝e nie ma mo˝liwoÊci ich
wypchni´cia bez wy∏amania lub rozmontowania
okna od zewnàtrz,
b) wszystkie zewn´trzne otwory oszklone w budynkach (pomieszczeniach) na parterze oraz na kondygnacjach, do których jest dost´p z po∏o˝onych
nad nimi, pod nimi lub obok nich tarasów, przybudówek, balkonów, drabinek, drzew, wiatro∏apów,
daszków, piorunochronów itp. muszà byç zabezpieczone na ca∏ej powierzchni kratami lub roletami/˝aluzjami lub okiennicami; okiennice muszà
byç zamykane na dwie k∏ódki bezkab∏àkowe;
w przypadku braku wymienionych zabezpieczeƒ
za wystarczajàce uwa˝a si´ co najmniej dwa
z poni˝szych zabezpieczeƒ:
• oszklenie otworów szybami wzmocnionymi
klasy P-3 lub wy˝szej, posiadajàcymi atest
Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji,
• sprawowanie ca∏odobowego dozoru miejsca
ubezpieczenia lub dozór bezpoÊredni w godzinach po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci,
• zainstalowany w miejscu ubezpieczenia alarm
z monitoringiem z powiadomieniem za∏óg patrolowo-interwencyjnych i czasem ich przybycia na miejsce zdarzenia do 10 minut,
c) kraty, rolety, kraty ˝aluzjowe lub okiennice sà tak
skonstruowane i osadzone, ˝e nie ma mo˝liwoÊci
przedostania si´ do wewnàtrz bez ich uszkodzenia przy u˝yciu narz´dzi; kraty, rolety lub kraty ˝aluzjowe powinny byç wykonane z materia∏u odpornego na w∏amanie (np. stali) i posiadaç atest
Centralnego Laboratorium Kryminalistyki albo/i
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji; jeÊli rolety lub kraty ˝aluzjowe nie posiadajà takiego certyfikatu jakoÊci, wymagane jest by by∏y one mocnej, masywnej konstrukcji odpornej na skr´canie i zginanie, których przekrój lub Êrednica jest nie mniejsza ni˝ 0,5 cm,
d) wszystkie produkty, na które wymagany jest
atest/certyfikat mogà byç montowane jedynie
przez profesjonalne firmy zapewniajàce prawid∏owe ich funkcjonowanie.
4) konstrukcja k∏ódek i zawiasów:
a) k∏ódki, s∏u˝àce do zabezpieczenia krat, ˝aluzji, rolet lub okiennic mogà byç jedynie k∏ódkami bezkab∏àkowymi,
b) uchwyty do mocowania k∏ódek muszà byç wykonane z p∏askownika przymocowanego na sta∏e do
drzwi lub krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego
oderwanie, ukr´cenie lub odci´cie,
5) zabezpieczenie kluczy:
a) klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczeƒ,
w których znajduje si´ ubezpieczone mienie sà
przechowywane w sposób chroniàcy je przed

kradzie˝à i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym,
b) w razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e
kluczy zapasowych) lub uzyskania do nich dost´pu przez osob´ nieuprawnionà, Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest niezw∏ocznie po stwierdzeniu
tego faktu zmieniç zamki na swój koszt,
6) systemy alarmowe:
elementy systemów alarmowych a tak˝e sposób ich instalacji i po∏àczenia w system muszà posiadaç Êwiadectwa badaƒ kwalifikacyjnych i jakoÊciowych, certyfikaty
lub inne dokumenty potwierdzajàce ich zgodnoÊç z aktualnie obowiàzujàcymi normami, wydanymi przez odpowiednie jednostki; ponadto wszelkie instalacje alarmowe
muszà byç sprawne technicznie oraz podlegaç regularnym konserwacjom i przeglàdom wykonywanym przez
wyspecjalizowane firmy,
7) zabezpieczenie pojazdów stanowiàcych rzeczowe aktywa obrotowe:
a) w przypadku ubezpieczenia pojazdów mechanicznych stanowiàcych rzeczowe aktywa obrotowe, za
nale˝yte zabezpieczenie uwa˝a si´ równie˝ parking
pod sta∏ym dozorem, ogrodzony parkanem, siatkà
drucianà lub p∏otem i oÊwietlony w porze nocnej,
b) wewnàtrz pojazdów nie mogà znajdowaç si´ kluczyki od stacyjek zap∏onowych, a wszystkie drzwi
sà zamkni´te na zamek fabryczny; kluczyki sà
przechowywane w taki sposób, aby dost´p do
nich mia∏y tylko osoby upowa˝nione,
c) wjazd na parking jest zabezpieczony w sposób
uniemo˝liwiajàcy wyjazd pojazdem mechanicznym przez osob´ nieuprawnionà.
8) zabezpieczenie mienia sk∏adowanego w budowlach i „pod go∏ym niebem“:
w przypadku ubezpieczenia materia∏ów i wyrobów
przechowywanych w budowlach i na wolnym powietrzu, za nale˝yte zabezpieczenie uwa˝a si´ sk∏ad zlokalizowany na terenie wydzielonym, ogrodzonym parkanem, siatkà drucianà lub p∏otem i oÊwietlonym
w porze nocnej, pod sta∏ym dozorem.
2. W przypadku, gdy pomieszczenie lub pomieszczenia, w którym znajduje si´ mienie, nie spe∏nia minimalnych wymagaƒ
co do konstrukcji i zabezpieczeƒ drzwi zewn´trznych [pkt. 2),
ppkt. b), c), d), f)] lub zabezpieczeƒ okien i innych zewn´trznych oszklonych otworów [pkt. 3), ppkt. b), c) ], za równoznaczne ze spe∏nieniem minimalnych zabezpieczeƒ zgodnie
z niniejszymi OWU uznaje si´ zainstalowanie któregokolwiek z ni˝ej opisanych dodatkowych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych:
1) sta∏y dozór;
2) elektroniczne urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe
wywo∏ujàce alarm w miejscu chronionego obiektu;
3) alarm pod∏àczony do jednostki policji lub agencji
ochrony mienia z obowiàzkiem interwencji z czasem
reakcji do 10 minut;
4) alarm pod∏àczony do jednostki policji lub agencji
ochrony mienia z obowiàzkiem interwencji z czasem
reakcji powy˝ej do 10 minut.
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Wy∏àczenia szczegó∏owe

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§11

§14

Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
3) w budynkach/lokalach, w których brak jest zabezpieczeƒ
przeciwkradzie˝owych opisanych w §10 lub zabezpieczenia te sà uszkodzone,
4) kradzie˝y mienia bez dokonanego w∏amania.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) polegajàcych na st∏uczeniu, uszkodzeniu lub p´kni´ciu
szyb i elementów wymienionych w §22 ust. 1.
Suma ubezpieczenia
§15

Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko i jest ∏àczna dla wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia wymienionegow §13 ust. 1.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie
obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

§12
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko, odr´bnie dla poszczególnych kategorii mienia wymienionych w §9 ust. 1.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska w odniesieniu do kategorii mienia, dla którego zosta∏a ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia
w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa
nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u
roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZÑDZE¡ PRZENOÂNYCH
POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§16

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU
1.

Przedmiotem ubezpieczenia sà maszyny i urzàdzenia
przenoÊne wymienione we wniosku-kwestionariuszu
o zawarcie ubezpieczenia, które ze wzgl´du na swoje
przeznaczenie wykorzystywane sà przez Ubezpieczajàcego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczeniu podlegajà wy∏àcznie maszyny i urzàdzenia
przenoÊne, które stanowià w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego
lub znajdujà si´ w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytu∏u prawnego.
3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest wymieniç we wniosku
ubezpieczeniowym zadeklarowane do ubezpieczenia maszyny i urzàdzenia przenoÊne, z wyszczególnieniem nast´pujàcych informacji:
1) rodzaju maszyn i urzàdzeƒ,
2) nazwy producenta,
3) modelu,
4) numeru seryjnego,
5) roku produkcji,
6) sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji.

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§13
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:
1) budynki, budowle, lokale (wraz ze sta∏ymi elementami wykoƒczeniowymi),
2) maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie,
3) Êrodki trwa∏e niskocenne,
4) nak∏ady inwestycyjne,
5) rzeczowe aktywa obrotowe,
6) mienie osób trzecich,
7) rzeczy osobiste pracowników.
2. Mienie obj´te jest ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wymienionym
w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze równie˝
w innym miejscu, w którym praca jest Êwiadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczajàcego.
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4. Maszyny i urzàdzenia przenoÊne, o których mowa w ust. 1-3
ubezpieczone sà w ka˝dym miejscu ich u˝ytkowania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie jak
w lokalizacjach wymienionych na wniosku-kwestionariuszu
o zawarcie ubezpieczenia, a ponadto od ryzyka wypadku
pojazdu, którym podró˝owa∏ Ubezpieczony lub jego pracownik wraz z ubezpieczonymi maszynami i urzàdzeniami.

dzia∏ania pràdu elektrycznego np.: zwarcia, nadmiernego
wzrostu, obni˝enia lub ca∏kowitego zaniku napi´cia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeƒ chroniàcych te urzàdzenia.
2. Urzàdzenia elektryczne i elektroniczne mogà zostaç obj´te ochronà ubezpieczeniowà pod warunkiem, ˝e sà one
zainstalowane, gotowe do eksploatacji oraz zakoƒczone
zosta∏y testy próbne.
3. Miejscem ubezpieczenia jest lokalizacja wskazana
w umowie ubezpieczenia, znajdujàca si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà:
1) maszyn, których zu˝ycie w dniu wystàpienia szkody
przekracza∏o 80% lub starszych ni˝ 10 lat,
2) wk∏adek topikowych, styczników i odgromników,
grzejników elektrycznych, lamp, mierników, czujników i liczników analogowych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§17
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) powsta∏ych na skutek wypadku pojazdu nale˝àcego do
Ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek ten zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym pojazdu,
4) w maszynach i urzàdzeniach, które zosta∏y pozostawione bez
opieki, której w danych warunkach nale˝a∏o wymagaç,
5) powsta∏ych w nast´pstwie opadów deszczu, Êniegu
i zwyk∏ych wahaƒ temperatury, chyba ˝e szkoda powsta∏a na skutek wypadku Êrodka transportu,
6) kradzie˝y mienia bez dokonanego w∏amania,
7) kradzie˝y maszyn i urzàdzeƒ przenoÊnych z pomieszczeƒ,
które nie spe∏nia∏y wymaganych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych opisanych w §10,
8) mienia skradzionego ze Êrodka transportu.

Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
3) za które na mocy przepisów prawa lub postanowieƒ umowy
odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub punkt serwisowy, w tym szkody obj´te gwarancjà lub r´kojmià.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§20

§21
§18
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie
obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie
obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW
OD ST¸UCZENIA LUB P¢KNI¢CIA

UBEZPIECZENIE MASZYN, URZÑDZE¡ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§22
§19

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nieuszkodzone, zainstalowane na sta∏e i zgodnie z ich przeznaczeniem:
1) oszklenia zewn´trzne i wewn´trzne budynków i budowli,

1. Przedmiotem ubezpieczenia sà szkody powsta∏e w urzàdzeniach elektrycznych i elektronicznych powsta∏e na skutek
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2) ok∏adziny oraz budowle i elementy wykonane ze szk∏a,
minera∏ów, ich imitacji lub tworzyw sztucznych,
3) szklane, ceramiczne lub kamienne wyk∏adziny (z wy∏àczeniem wyk∏adzin pod∏ogowych),
4) lustra zamontowane w Êcianach lub meblach,
5) oszklenia reklamowe, szyldy, gabloty,
6) rurki neonowe, tablice Êwietlne.
2. W granicach sumy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska
zwraca Ubezpieczajàcemu udokumentowane nast´pujàce koszty:
1) oszklenia zast´pczego lub us∏ug ekspresowych,
2) ustawienia rusztowaƒ, drabin lub u˝ycia dêwigu
umo˝liwiajàcych wstawienie szyb w przypadku ich
st∏uczenia lub p´kni´cia,
3) transportu uszkodzonego mienia do miejsca jego naprawy i z powrotem,
4) demonta˝u i naprawy instalacji Êwietlnych lub neonowych,
5) obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szk∏a (np.
malowanie, napisy, folia, wytrawianie itp.),
6) napraw´ uszkodzonych w zwiàzku z wybiciem szyby
elementów mocujàcych szyb´ w ramie i/lub murze.
3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te jest mienie znajdujàce
si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE WARTOÂCI PIENI¢˚NYCH
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§25
1. WartoÊci pieni´˝ne mogà byç ubezpieczone w dowolnie
wybranych nast´pujàcych zakresach:
1) w miejscu ubezpieczenia - od zdarzeƒ wymienionych
w §6 ust. 2, za które SIGNAL IDUNA Polska ponosi
odpowiedzialnoÊç, a tak˝e kradzie˝y z w∏amaniem,
2) w miejscu ubezpieczenia - od rozboju,
3) podczas transportu wskutek:
a) rozboju,
b) wypadku pojazdu, którym przewo˝one by∏y wartoÊci pieni´˝ne,
c) kradzie˝y, która nastàpi∏a bezpoÊrednio po wypadku pojazdu.
2. Transport rozpoczyna si´ w momencie przekazania wartoÊci pieni´˝nych w celu dokonania ich przewozu, a koƒczy z chwilà jej przekazania odbiorcy.
3. WartoÊci pieni´˝ne ubezpieczone sà w miejscu ubezpieczenia wskazanym na polisie, zaÊ podczas transportu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

Wymogi zabezpieczenia wartoÊci pieni´˝nych podczas
przechowywania i transportu

§23

§26
1. WartoÊci pieni´˝ne powinny byç przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach lub
urzàdzeniach, a tak˝e transportowane, w sposób odpowiadajàcy wymogom technicznym okreÊlonym w poni˝szych postanowieniach.
2. Za szkody w wartoÊciach pieni´˝nych spowodowane kradzie˝à z w∏amaniem w lokalach odpowiedzialnoÊç uzale˝niona jest od klasy odpornoÊci na w∏amanie pomieszczenia lub urzàdzenia do przechowywania wartoÊci, a mianowicie:

Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) wynik∏ych na skutek z∏ego monta˝u lub niew∏aÊciwej
technologii wykonawstwa,
4) b´dàcych nast´pstwem niew∏aÊciwego dzia∏ania lub wady urzàdzeƒ oÊwietleniowych.

Klasa
Dopuszczalny limit przechowywanych
Lp. odpornoÊci* wartoÊci w j.o.** stanowiàcy górnà granic´
na w∏amanie odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
Do 0,5
I
1
Do 1,5
II
2
Do 3
III
3
Do 5
IV
4
Do 8
V
5

Suma ubezpieczenia
§24
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia jest ∏àczna dla wszystkich kategorii
ubezpieczonego mienia wymienionego w §22 ust. 1 i kosztów wymienionych §22 ust. 2.
3. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
5. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie
jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do
których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

* Klasa odpornoÊci na w∏amanie - dotyczy urzàdzenia lub pomieszczenia do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych; rodzaje klas zosta∏y okreÊlone rozporzàdzeniem Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji w sprawie zasad
i wymagaƒ, jakimi powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci
pieni´˝nych przechowywanych i transportowanych przez
przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne.
** j.o. (jednostka obliczeniowa) - jednostka okreÊlajàca limit przechowywanych lub transportowanych wartoÊci
pieni´˝nych i stanowiàca 120-krotnoÊç przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego za ubieg∏y kwarta∏ wed∏ug komunikatu G∏ównego Urz´du Statystycznego.
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3. W przypadku braku mo˝liwoÊci okreÊlenia klasy odpornoÊci na w∏amanie, odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska za kradzie˝ z w∏amaniem wartoÊci pieni´˝nych ograniczona jest do 0,3 j.o., przy czym do tych urzàdzeƒ nie
zalicza si´ kaset stalowych i kas fiskalnych.
4. Urzàdzenia do przechowywania wartoÊci pieni´˝nych
o masie do 1 t powinny byç trwale przymocowane do
Êciany lub pod∏o˝a.
5. W indywidualnych przypadkach Ubezpieczyciel mo˝e przyjàç
do ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne znajdujàce si´ w urzàdzeniach nie przymocowanych do Êciany lub pod∏o˝a.
6. Ze wzgl´du na wartoÊç transportowanych wartoÊci pieni´˝nych, zabezpieczenia muszà spe∏niaç nast´pujàce
wymagania:
Dopuszczalny
limit
Lp. wartoÊci
pieni´˝nych
1

Do 0,3 j.o.

2

Pow. 0,3
do 1 j.o.

3

Pow. 1
do 5 j.o.

4

Pow. 5
do 15 j.o.

Rodzaj transportu

9. Samochodem, którym przewo˝one sà wartoÊci pieni´˝ne
nie mogà byç jednoczeÊnie przewo˝one inne ∏adunki obni˝ajàce sprawnoÊç i bezpieczeƒstwo przewozu. Nie mogà byç nim równie˝ przewo˝one osoby postronne, a kierowca samochodu nie mo˝e pe∏niç jednoczeÊnie funkcji
konwojenta.
Wy∏àczenia szczegó∏owe
§27
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
3) jeÊli transport by∏ realizowany niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa dotyczàcymi warunków transportu
wartoÊci pieni´˝nych,
4) powsta∏ych wskutek wypadku Êrodka transportu, spowodowanego jego z∏ym stanem technicznym,
5) kradzie˝y mienia bez dokonanego w∏amania.

Liczba
pracowników
ochrony*/
konwojentów**

Pieszo, wy∏àcznie wtedy, Jedynie przez
osob´
gdy odleg∏oÊç na jakà
transportujàcà
wykonywany jest
transport nie uzasadnia
u˝ycia samochodu,
a sposób w jaki jest
realizowany daje gwarancj´
bezpieczeƒstwa
Pieszo, z u˝yciem specjalnej
Osoba
teczki zaopatrzonej
transportujàca
w elektroniczne lub
i pracownik
mechaniczne urzàdzenia
ochrony, który
zabezpieczajàce przed
nie musi byç
rozbojem, wy∏àcznie wtedy,
uzbrojony
gdy odleg∏oÊç, na jakà
wykonywany jest
transport nie uzasadnia
u˝ycia samochodu,
a sposób w jaki jest
realizowany daje gwarancj´
bezpieczeƒstwa
Co najmniej
Transport pojazdami
jeden
przystosowanymi lub
konwojent
specjalnymi do przewozu
uzbrojony
wartoÊci pieni´˝nych
Z dwoma
Transport pojazdami
uzbrojonymi
specjalnymi
konwojentami,
w tym
jeden w broƒ
maszynowà

Suma ubezpieczenia
§28
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrze˝eniem, ˝e odpowiedzialnoÊç za szkody w wartoÊciach pieni´˝nych znajdujàcych si´ w kasetkach stalowych i kasach fiskalnych ograniczona jest do kwoty 2.500 z∏
na jedno zdarzenie i 5.000 z∏ na wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie
jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u roszczeƒ, do
których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

* Pracownik ochrony - osoba posiadajàca licencj´ i wykonujàca zadania ochrony w ramach wewn´trznej s∏u˝by ochrony
albo na rzecz przedsi´biorcy, który uzyska∏ koncesj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
** Konwojent - pracownik ochrony wyposa˝ony w broƒ palnà.

UBEZPIECZENIE TOWARÓW OD ZEPSUCIA
WSKUTEK ROZMRO˚ENIA
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

7. W przypadku transportowania wartoÊci pieni´˝nych kolumnà samochodów nale˝y do transportu przydzieliç dwa
samochody ubezpieczajàce.
8. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaç pojazdy
przystosowane i specjalne oraz warunki transportowania
wartoÊci pieni´˝nych okreÊla w∏aÊciwe Rozporzàdzenie
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§29
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç rzeczowe aktywa
obrotowe lub ruchomoÊci osób trzecich od zepsucia
wskutek rozmro˝enia.
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2. W ramach ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska odpowiada za szkody polegajàce na zepsuciu towarów wskutek rozmro˝enia b´dàcego nast´pstwem:
1) przerwy w dostawie przez zak∏ad energetyczny pràdu
elektrycznego trwajàcej ponad 2 godziny,
2) uszkodzenia urzàdzeƒ ch∏odniczych na skutek dzia∏ania pràdu elektrycznego np.: zwarcia, nadmiernego
wzrostu, obni˝enia lub ca∏kowitego zaniku napi´cia,
wadliwego funkcjonowania zabezpieczeƒ chroniàcych urzàdzenia,
3) Ubezpieczeniu podlegajà wy∏àcznie towary handlowe, których w∏aÊciwoÊci naturalne nakazujà przechowywanie ich w urzàdzeniach ch∏odniczych w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza.

przerwà w dzia∏alnoÊci gospodarczej spowodowane
szkodà w mieniu powsta∏à wskutek zdarzeƒ losowych
wymienionych w §6 ust. 2, za które SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç.
2. Przez koszty dodatkowe nale˝y rozumieç koszty, które
majà bezpoÊredni zwiàzek z powsta∏à szkodà i poniesione zostanà w celu kontynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, takie jak:
1) koszty wynajmu oraz u˝ytkowania pomieszczeƒ, maszyn i urzàdzeƒ zast´pczych,
2) koszty przeniesienia bàdê przetransportowania maszyn, urzàdzeƒ, surowców, towarów itp. do nowych
pomieszczeƒ
3) dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za prac´ w nocy, niedziele i Êwi´ta, zatrudnienie
dodatkowego personelu, korzystanie z us∏ug osób
trzecich),
4) koszty poinformowania klientów i kooperantów
o zmianach w prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te koszty:
1) nak∏adów zwiàzanych z ograniczeniem zatrudnienia
(np. odprawy, przeszkolenia),
2) nak∏adów na ustalenie, stwierdzenie lub usuwanie
szkody,
3) nak∏adów na napraw´ lub nabycie rzeczy albo/i dokumentacji produkcyjno-zak∏adowej w miejsce tych,
które zosta∏y zmienione, uszkodzone lub zniszczone.
4. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa poniesione przez Ubezpieczajàcego udokumentowane fakturami podwy˝szone
koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci, powsta∏e od dnia zaistnienia szkody, do czasu przywrócenia technicznej gotowoÊci zak∏adu, w okresie nie d∏u˝szym jednak ni˝ 6 miesi´cy od dnia wystàpienia szkody. Przez przywrócenie
technicznej gotowoÊci zak∏adu, nale˝y rozumieç sytuacj´,
kiedy Ubezpieczajàcy dysponuje takimi samymi lub podobnymi budynkami oraz maszynami i wyposa˝eniem
o zbli˝onych parametrach jak przed powstaniem szkody.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§30
Zakres ochrony ubezpieczeniowej, z zachowaniem wy∏àczeƒ
ogólnych opisanych w §4 nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
3) powsta∏ych wskutek mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów.
Suma ubezpieczenia
§31
1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczajàcego na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia
stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia
w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa
nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u
roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§33
Zakres ochrony ubezpieczeniowej poza wy∏àczeniami wymienionymi w §4 nie obejmuje nast´pujàcych podwy˝szonych kosztów
prowadzenia dzia∏alnoÊci:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
2) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania osoby, z którà
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
3) wynikajàcych z faktu, ˝e zniszczone lub uszkodzone rzeczy sà zmieniane, ulepszane lub poddane generalnemu
remontowi przy okazji naprawy albo koszty wynikajàce
z nabycia rzeczy nowych,
4) powsta∏ych poza miejscem ubezpieczenia wskazanym
w umowie ubezpieczenia,
5) nie zwiàzanych bezpoÊrednio z prowadzonà przez Ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊcià gospodarczà,

UBEZPIECZENIE PODWY˚SZONYCH KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIA¸ALNOÂCI
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§32
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà podwy˝szone koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci przez Ubezpieczajàcego, które zosta∏y przez niego poniesione w zwiàzku z zak∏óceniem lub
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6) wynik∏e z braku Êrodków finansowych na napraw´ lub
wymian´ utraconych bàdê uszkodzonych przedmiotów,
7) wynikajàcych z decyzji w∏aÊciwych w∏adz lub organów
uniemo˝liwiajàcych lub opóêniajàcych odbudow´ zniszczonego mienia lub dalsze kontynuowanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez Ubezpieczajàcego.

5. W przypadku sporu prawnego pomi´dzy Ubezpieczajàcym, a poszkodowanym lub jego nast´pcami prawnymi,
nawet w przypadku wàtpliwoÊci, czy powsta∏a szkoda
obj´ta jest zakresem ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska wystàpi w charakterze interwenienta ubocznego.
6. SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za dodatkowe
koszty wynikajàce z braku zgody Ubezpieczajàcego na zawarcie przez SIGNAL IDUNA Polska ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeƒ.

Suma ubezpieczenia
§34

Wy∏àczenia szczegó∏owe
1. Podwy˝szone koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci ubezpiecza
si´ na pierwsze ryzyko.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W przypadku wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia
w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa
nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie ubezpieczeniem nie jest obj´te mienie Ubezpieczajàcego z tytu∏u
roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏a suma ubezpieczenia.

§36
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powsta∏ych wskutek umyÊlnego dzia∏ania,
2) za które osoba obj´ta ubezpieczeniem odpowiada na
skutek rozszerzenia w∏asnej odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy,
3) wyrzàdzonych osobom bliskim przez osoby obj´te
ubezpieczeniem,
4) polegajàcych na powstaniu czystej straty finansowej,
5) wyrzàdzonych przez formaldehyd, hormonalne Êrodki
antykoncepcyjne, dioksyny oraz wyroby tytoniowe,
6) powsta∏ych wskutek obs∏ugi, przetwarzania, wytwarzania, sprzeda˝y, dystrybucji, magazynowania lub
u˝ytkowania azbestu, produktów azbestowych i/lub
produktów zawierajàcych azbest,
7) powsta∏ych wskutek, bàdê w nast´pstwie zara˝enia
chorobami Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),
Scrapie, Transmissibile Mink Encephalopathy (TME),
Chronic Wasting Disease (CWD), Creutzfeld-Jacob
Disease (CJD), Gerstmann-Straussler-Scheinker Syndrome (GSS), Kuru, Fata Familiar, Insomnia (FBI),
8) powsta∏ych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
9) spowodowanych przez wirus HIV,
10) powsta∏ych na skutek przeniesienia choroby zakaênej
z wyjàtkiem zatruç pokarmowych,
11) wynik∏ych z niew∏aÊciwych parametrów wyprodukowanej lub dostarczonej energii elektrycznej lub jej
niedostarczenia,
12) powodujàcych roszczenia pomi´dzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (odpowiedzialnoÊç cywilna wzajemna),
13) szkód polegajàcych na zap∏acie wszelkiego rodzaju
kar pieni´˝nych w tym podatkowych, grzywien sàdowych i administracyjnych oraz odsetek od tych kar
i grzywien,
14) roszczeƒ o charakterze karnym, w szczególnoÊci za
straty moralne, zadoÊçuczynienie i odszkodowanie
z nawiàzkà (punitive and exemplary damages),
15) dochodzonych przed sàdami zagranicznymi.
2. O ile zakres ochrony nie zosta∏ poszerzony o indywidualnie uzgodnione ubezpieczenia (zakres rozszerzony) okreÊlone w §3 ust. 2 pkt. 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),
17), 18), 19), 20), 21), 22) ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej nie obejmuje równie˝ szkód:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ DELIKTOWEJ
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§35
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego wobec osób trzecich za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) w zwiàzku z prowadzonà
przez Ubezpieczajàcego, a okreÊlonà w umowie ubezpieczenia, dzia∏alnoÊcià oraz posiadanym mieniem (zakres
podstawowy).
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce
nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej SIGNAL
IDUNA Polska zobowiàzana jest do:
1) zbadania zasadnoÊci wysuwanych przeciwko Ubezpieczajàcemu roszczeƒ,
2) udzielania wszelkiej pomocy prawnej, tak˝e w przypadku roszczeƒ nieuzasadnionych,
3) wyp∏aty odszkodowania, które Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zap∏aciç osobie poszkodowanej z tytu∏u
ryzyk okreÊlonych w umowie ubezpieczenia.
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1) wyrzàdzonych na terytorium ca∏ego Êwiata z wy∏àczeniem USA i Kanady,
2) wynikajàcych z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania,
3) wyrzàdzonych przez wadliwy produkt,
4) w nieruchomoÊciach, z których osoby obj´te ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy najmu,
dzier˝awy, leasingu, u˝yczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze,
5) w ruchomoÊciach, z których osoby obj´te ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy najmu,
dzier˝awy, leasingu, u˝yczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze,
6) wyrzàdzonych pracownikowi, wskutek wypadku przy
pracy,
7) wyrzàdzonych w zwiàzku z prowadzeniem przez
Ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy budowlanego,
8) powsta∏ych w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczajàcego obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych us∏ug o podobnym charakterze,
9) powsta∏ych w rzeczach znajdujàcych si´ w pieczy,
pod dozorem, lub kontrolà Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego,
10) wyrzàdzonych osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego bez prawa
do regresu,
11) wyrzàdzonych osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego z zachowaniem prawa do regresu,
12) wyrzàdzonych w Êrodkach transportu osób trzecich
podczas prac ∏adunkowych,
13) wyrzàdzonych przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
ZA SZKODY WYRZÑDZONE NA TERYTORIUM CA¸EGO
ÂWIATA Z WY¸ÑCZENIEM USA I KANADY
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§38
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego na terytorium ca∏ego Êwiata z wy∏àczeniem
szkód na terenie USA i Kanady oraz ich terytoriów zale˝nych.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
Podlimit sumy gwarancyjnej
§39
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego na
terytorium ca∏ego Êwiata z wy∏àczeniem szkód na terenie
USA i Kanady oraz ich terytoriów zale˝nych ustalona na
jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej
dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego na terytorium ca∏ego Êwiata z wy∏àczeniem szkód
na terenie USA i Kanady oraz ich terytoriów zale˝nych,
ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania
i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna
§37
1. Suma gwarancyjna wskazana w polisie stanowi górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu po ka˝dej wyp∏acie odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
3. W przypadku wyczerpania si´ sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, umowa nie
rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie jest obj´ta
ochronà odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego zarówno w zakresie podstawowym okreÊlonym w §35
ust. 1 jak i rozszerzonym okreÊlonym §36 ust. 2 .

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ KONTRAKTOWEJ
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§40
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okreÊlona przepisami
prawa odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego wynikajàca z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania przez osoby obj´te ubezpieczeniem za szkody
rzeczowe i osobowe wyrzàdzone w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej wskazanej w umowie
ubezpieczenia.
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2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce
nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
ZA PRODUKT
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

Wy∏àczenia szczegó∏owe

§43

§41

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okreÊlona przepisami
prawa odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego wynikajàca z wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia produktu niebezpiecznego, okreÊlonego we wniosku-kwestionariuszu
o zawarcie umowy ubezpieczenia przez osoby obj´te
ubezpieczeniem.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków,
które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. OdpowiedzialnoÊç cywilna za produkt dotyczy odpowiedzialnoÊci za produkt wprowadzony przez Ubezpieczajàcego do obrotu lub przez dostarczenie produktu innego
ni˝ uzgodniono. Za produkt uwa˝a si´ wszelkie rzeczy ruchome lub ich cz´Êci mogàce stanowiç przedmiot obrotu
wraz z wyposa˝eniem, oprzyrzàdowaniem i opakowaniem. Produkt jest niebezpieczny, je˝eli mimo u˝ycia go
zgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjà u˝ytkowania nie
stwarza osobom lub innym rzeczom takiego bezpieczeƒstwa, jakiego nale˝y oczekiwaç od produktu spe∏niajàcego wszystkie warunki i normy obowiàzujàce przy wprowadzeniu rzeczy do obrotu przy uwzgl´dnieniu wszystkich okolicznoÊci wprowadzenia jej do obrotu. Wprowadzenie produktu do obrotu oznacza faktyczne przekazanie
produktu osobie trzeciej tzn. moment, w którym Ubezpieczajàcy traci mo˝liwoÊç dysponowania rzeczà.
5. Wszystkie szkody b´dàce wynikiem wprowadzenia do
obrotu partii (serii) produktów posiadajàcych t´ samà
wad´ lub które mo˝na przypisaç tej samej przyczynie
uwa˝a si´ za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale˝nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania
i przyjmuje si´, ˝e mia∏y miejsce w chwili powstania
pierwszej szkody.

1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szkód wyrzàdzonych na skutek b∏´dów i uchybieƒ
przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych, do których wykonywania niezb´dne jest posiadanie okreÊlonych w∏aÊciwymi przepisami prawa uprawnieƒ zawodowych,
2) roszczeƒ pokrywanych na podstawie przepisów
o gwarancji, r´kojmi jak i roszczeƒ o zwrot kosztów
poniesionych na poczet wykonania umów,
3) szkód wynikajàcych z przekroczenia terminów i kosztów ustalonych w umowie,
4) szkód powsta∏ych w wyniku u˝ycia sprz´tu lub urzàdzeƒ o niew∏aÊciwych parametrach ze wzgl´du na
wymogi techniczne i technologiczne,
5) szkód wynik∏ych z braku okreÊlonych w kontrakcie
w∏aÊciwoÊci estetycznych przedmiotu kontraktu,
w tym równie˝ z zastosowania elementów o w∏aÊciwoÊciach niezgodnych z umowà takich jak kszta∏t lub
kolor,
2. O ile zakres ochrony nie zosta∏ poszerzony o indywidualnie uzgodnione ubezpieczenia okreÊlone w §3 ust. 2 pkt.
11), 12), 13), 14), 15), 16), ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej nie obejmuje równie˝ szkód
wynikajàcych ze zobowiàzaƒ b´dàcych przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie pozosta∏ych ubezpieczeƒ
stanowiàcych integralnà cz´Êç OWU.
Podlimit sumy gwarancyjnej
§42
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej, ka˝dorazowo zmniejsza ten
podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do
czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§44
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz §41 ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szkód w produkcie wprowadzonym do obrotu, przez osoby obj´te ubezpieczeniem oraz z tytu∏u korzyÊci jakie po-
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

szkodowany móg∏by osiàgnàç w zwiàzku z jego u˝ywaniem,
szkód zwiàzanych z wprowadzeniem do obrotu: broni,
uzbrojenia, amunicji, pojazdów mechanicznych lub cz´Êci
do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych lub
cz´Êci do statków powietrznych jak równie˝ elektrycznych lub elektronicznych urzàdzeƒ sterujàcych oraz sprz´tu medycznego, materia∏ów wybuchowych, sztucznych
ogni, produktów chemicznych (m. in. barwniki, kosmetyki, produkty piel´gnacyjne, Êrodki do zwalczania szkodników i chwastów, nawozy, insektycydy, Êrodki do dezynfekcji dymem), produktów leczniczych i wyrobów medycznych z w∏àczeniem Êrodków antykoncepcyjnych
i szczepionek, produktów tytoniowych, produktów zawierajàcych azbest, betonu, masy betonowej, prefabrykatów
do celów konstrukcyjnych,
szkód spowodowanych wprowadzeniem do obrotu innego produktu ni˝ opisany we wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia,
szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego
wskutek wadliwoÊci dostarczonych przez Ubezpieczajàcego komponentów lub cz´Êci sk∏adowych, powsta∏ych
wskutek ich zmieszania lub po∏àczenia z rzeczami poszkodowanego,
szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego,
wskutek wadliwoÊci dostarczonych przez Ubezpieczajàcego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego,
szkód poniesionych przez u˝ytkownika maszyn lub urzàdzeƒ dostarczonych przez Ubezpieczajàcego na skutek
wad rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub
przerobionych przy pomocy tych maszyn lub urzàdzeƒ,
szkód poniesionych przez osoby trzecie wskutek koniecznoÊci poniesienia kosztów demonta˝u wadliwego produktu oraz monta˝u produktu pozbawionego wad,
szkód wyrzàdzonych przez rzecz nie posiadajàcà wa˝nego atestu dopuszczajàcego jà do obrotu, o ile dany atest
jest wymagany zgodnie z przepisami prawnymi obowiàzujàcymi w miejscu i czasie jego wprowadzania do obrotu,
roszczeƒ pokrywanych na podstawie przepisów o gwarancji, r´kojmi,
szkód wyrzàdzonych umyÊlnie, przy czym ÊwiadomoÊç
wadliwoÊci lub/i szkodliwoÊci wprowadzonego do obrotu
produktu lub przekazanej odbiorcy us∏ugi uwa˝a si´ za
równoznaczne z winà umyÊlnà,
strat powsta∏ych w wyniku koniecznoÊci wycofania produktu z rynku, nawet jeÊli produkt spowodowa∏ szkod´,
szkód, których przyczynà by∏a jawna wada produktu na
co producent wyraênie zwróci∏ uwag´,
szkód wynik∏ych z wprowadzajàcej w b∏àd reklamie lub
braku reklamowanych w∏aÊciwoÊci,
szkód powsta∏ych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
szkód spowodowanych przez produkty genetycznie zmodyfikowane,
szkód powsta∏ych w wyniku u˝ywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub za∏àczonà instrukcjà obs∏u-

gi lub innym dokumentem opisujàcym w∏aÊciwoÊç produktu oraz sposób jego wykorzystania,
17) szkód wyrzàdzonych przez produkt nie posiadajàcy wa˝nego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczajàcego
do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez obowiàzujàce przepisy.
Podlimit sumy gwarancyjnej
§45
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za produkt ustalona na jeden i wszystkie wypadki
zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy
gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej
deliktowej
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za produkt, ka˝dorazowo zmniejsza ten
podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do
czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
NAJEMCY NIERUCHOMOÂCI
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§46
1.

Przedmiotem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest
odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego szkody rzeczowe spowodowane po˝arem, eksplozjà, wodà wodociàgowà lub Êciekami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w polisie ubezpieczenia b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub wynikajàce z niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç
cywilna kontraktowa) powsta∏e w budynkach lub pomieszczeniach w tym tak˝e urzàdzeniach do ogrzewania pomieszczeƒ, z których osoby obj´te ubezpieczeniem korzystajà na podstawie umowy najmu, dzier˝awy leasingu lub
innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Wy∏àczenia szczegó∏owe

3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§47
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz §41 ubezpieczenie nie obejmuje roszczeƒ z tytu∏u szkód powsta∏ych:
1) w gruntach,
2) wynik∏ych z normalnego zu˝ycia mienia,
3) powsta∏ych we wszelkiego rodzaju urzàdzeniach albo
instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie
stanowià one cz´Êci sk∏adowej nieruchomoÊci, z których ubezpieczony korzysta∏ na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, u˝ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
4) powsta∏ych w nast´pstwie prac budowlano-monta˝owych lub remontowych.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§50
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz §41 ubezpieczenie nie obejmuje roszczeƒ z tytu∏u szkód:
1) powsta∏ych w pojazdach mechanicznych i rzeczach
w nich pozostawionych,
2) powsta∏ych w sprz´cie komputerowym lub elektronicznym,
3) wynik∏ych ze zu˝ycia rzeczy w trakcie ich u˝ytkowania,
4) powsta∏ych w wyrobach ze szk∏a, terakoty, wartoÊciach pieni´˝nych, dzie∏ach sztuki lub dokumentach.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§48

Podlimit sumy gwarancyjnej
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy
gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej
deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu
ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

§51
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najemcy, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu
ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
NAJEMCY RZECZY RUCHOMYCH

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
PRACODAWCY

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§49

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

1. Przedmiotem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest
odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody
rzeczowe polegajàce na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych nale˝àcych do osób trzecich, które osoby
obj´te ubezpieczeniem u˝ytkujà na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.

§52
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody osobowe b´dàce nast´pstwem wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dn.
30. 10. 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
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3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. W przypadku roszczenia skierowanego do grupy wspó∏wykonawców, do której nale˝y Ubezpieczajàcy, odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska ograniczona jest odpowiednio do procentowego udzia∏u Ubezpieczajàcego
w grupie.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§53
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz §40 ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód wynik∏ych z wypadków majàcych miejsce
przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia.
2) roszczeƒ z tytu∏u stanów chorobowych (choroby zawodowe).
2. WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wysokoÊç
Êwiadczeƒ uzyskanych przez poszkodowanego na podstawie powo∏anej ustawy lub innych obowiàzujàcych
przepisów prawa.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§56
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ w §4 oraz §41 ubezpieczenie
nie obejmuje:
1) szkód wyrzàdzonych przez samobie˝ne maszyny budowlane lub dêwigi,
2) szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z prowadzeniem prac
rozbiórkowych i wyburzeniowych,
3) szkód wyrzàdzonych przez materia∏y wybuchowe,
4) szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z prowadzeniem prac
projektowych,
5) roszczeƒ wnoszonych przez osoby, których odpowiedzialnoÊç cywilna obj´ta jest ochronà ubezpieczeniowà na mocy tej samej umowy ubezpieczenia,
6) szkód wyrzàdzonych Êwiadomym naruszeniem przepisu prawa albo postanowienia jakiejkolwiek umowy,
7) szkód polegajàcych na uszkodzeniu mienia, budynków
i gruntu, spowodowane przez wibracj´ oraz osuni´cie
lub os∏abienie elementów noÊnych, a tak˝e uszkodzenie cia∏a jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenie/zniszczenie mienia w wyniku wymienionych szkód,
8) roszczeƒ zwiàzanych z wykonywaniem prac w zakresie budowy i konserwacji dróg, autostrad, mostów
tuneli, tam, zapór oraz budowy podwodnej.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§54
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej pracodawcy ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej pracodawcy, ka˝dorazowo zmniejsza ten
podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do
czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Podlimit sumy gwarancyjnej

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
PRZEDSI¢BIORSTW REMONTOWO-BUDOWLANYCH

§57

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorstwa budowlanego ustalona na jeden
i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia
stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorstwa budowlanego, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,

§55
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody osobowe i rzeczowe b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa) wyrzàdzone w zwiàzku z okreÊlonà w umowie ubezpieczenia dzia∏alnoÊcià budowlanà.
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umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§60
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody rzeczowe powsta∏e w powierzonym
mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczajàcego, w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us∏ug o podobnym charakterze ustalona na jeden
i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia
stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody rzeczowe powsta∏e w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez
Ubezpieczajàcego, w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia
lub innych us∏ug o podobnym charakterze, ka˝dorazowo
zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
ZA SZKODY POWSTA¸E W MIENIU RUCHOMYM
PODCZAS WYKONYWANIA PRZEZ UBEZPIECZAJÑCEGO
OBRÓBKI, NAPRAWY, CZYSZCZENIA
LUB INNYCH US¸UG O PODOBNYM CHARAKTERZE
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§58
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody rzeczowe b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa) powsta∏e w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczajàcego,
w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us∏ug
o podobnym charakterze.
2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
3. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
ZA SZKODY POWSTA¸E W RZECZACH ZNAJDUJÑCYCH
SI¢ W PIECZY, POD DOZOREM LUB KONTROLÑ
UBEZPIECZAJÑCEGO/UBEZPIECZONEGO
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§61
§59
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e w rzeczach,
znajdujàcych si´ w pieczy, pod dozorem lub kontrolà
Ubezpieczajàcego, polegajàce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu, lub utracie.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub
wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa),
o których mowa w pkt. 1.
3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
4. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które
mia∏y miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz §41 ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód polegajàcych na utracie mienia z innych przyczyn ni˝ zniszczenie lub uszkodzenie,
2) szkód wynik∏ych z normalnego zu˝ycia mienia,
3) szkód powsta∏ych po wydaniu odbiorcy powierzonego mienia,
4) szkód powsta∏ych w mieniu, z którego ubezpieczony
korzysta∏ na podstawie umowy najmu, dzier˝awy,
u˝ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
5) powsta∏ych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
6) powsta∏ych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposa˝eniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach.
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5. W odniesieniu do szkód, o których mowa w pkt. 1 stosuje si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 1.000,00 z∏.

3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§62
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz 41 ubezpieczenie nie obejmuje roszczeƒ z tytu∏u szkód:
1) powsta∏ych w mieniu, z którego Ubezpieczajàcy korzysta∏ na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
2) polegajàcych na utracie rzeczy ruchomych z innych
przyczyn ni˝ zniszczenie lub uszkodzenie,
3) powsta∏ych na skutek normalnego zu˝ycia si´ lub starzenia mienia w zwiàzku z jego eksploatacjà,
4) powsta∏ych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposa˝eniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
5) powsta∏ych w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczajàcego, w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us∏ug
o podobnym charakterze,
6) powsta∏ych w nast´pstwie u˝ycia broni ostrej lub gazowej przez osob´ nie majàcà pozwolenia na jej posiadanie,
7) polegajàcych na zagini´ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta∏ych w zwiàzku z: poÊwiadczeniem nieprawdy, podst´pem, wymuszeniem, szanta˝em, przyw∏aszczeniem, niszczeniem,
usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych
przez Ubezpieczajàcego, wprowadzeniem w b∏àd, lub
wykorzystaniu pozostawania w b∏´dzie,
8) w wartoÊciach pieni´˝nych.
2. W razie zagini´cia lub kradzie˝y mienia, Ubezpieczajàcy
jest zobowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç o zdarzeniu
policj´ pod rygorem ograniczenia lub odmowy przez
SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aty odszkodowania.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ ZA
SZKODY WYRZÑDZONE OSOBOM TRZECIM PRZEZ
PODWYKONAWCÓW UBEZPIECZAJÑCEGO/UBEZPIECZONEGO
BEZ PRAWA DO REGRESU
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§64
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub
wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa),
o których mowa w pkt. 1.
3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
4. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które
mia∏y miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Po wyp∏acie odszkodowania nie przechodzi na SIGNAL
IDUNA Polska prawo do regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkod´.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoÊç
cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi Ubezpieczajàcy zawar∏ pisemne umowy.
Orygina∏y tych umów przechowywane sà przez Ubezpieczonego. W razie powstania szkody SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo wglàdu do umów zawartych
mi´dzy Ubezpieczajàcym a podwykonawcà. Ponadto
osoby te sà obj´te ubezpieczeniem wy∏àcznie w zakresie
dzia∏alnoÊci zg∏oszonej do ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego oraz wy∏àcznie w zakresie szkód wyrzàdzonych
w trakcie wykonywania czynnoÊci w imieniu i na rzecz
Ubezpieczajàcego.
7. W odniesieniu do szkód, o których mowa w pkt. 1 stosuje si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 1.000,00 z∏.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§63
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w rzeczach, znajdujàcych si´
w pieczy, pod dozorem lub kontrolà Ubezpieczajàcego
ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej
okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w rzeczach, znajdujàcych si´ w pieczy, pod dozorem lub kontrolà Ubezpieczajàcego, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy
gwarancyjnej.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§65
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz 41 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje odpowiedzial-
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noÊci cywilnej podwykonawcy wzgl´dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl´dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy
wzgl´dem innego podwykonawcy.

6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoÊç
cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi Ubezpieczajàcy zawar∏ pisemne umowy.
Orygina∏y tych umów przechowywane sà przez Ubezpieczonego. W razie powstania szkody SIGNAL IDUNA
Polska zastrzega sobie prawo wglàdu do umów zawartych mi´dzy Ubezpieczajàcym a podwykonawcà. Ponadto osoby te sà obj´te ubezpieczeniem wy∏àcznie w zakresie dzia∏alnoÊci zg∏oszonej do ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego oraz wy∏àcznie w zakresie szkód wyrzàdzonych w trakcie wykonywania czynnoÊci w imieniu i na
rzecz Ubezpieczajàcego.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§66
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e
w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu
ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§68
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz 41 ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska nie obejmuje odpowiedzialnoÊci cywilnej podwykonawcy wzgl´dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl´dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy
wzgl´dem innego podwykonawcy.
Podlimit sumy gwarancyjnej
§69

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ ZA
SZKODY WYRZÑDZONE OSOBOM TRZECIM PRZEZ
PODWYKONAWCÓW UBEZPIECZAJÑCEGO/
UBEZPIECZONEGO Z ZACHOWANIEM PRAWA
DO REGRESU

1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e
w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu
ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§67
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody wyrzàdzone przez podwykonawców Ubezpieczajàcego.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub
wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa),
o których mowa w pkt. 1.
3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
4. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. Po wyp∏acie odszkodowania przechodzi na SIGNAL
IDUNA Polska prawo do regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkod´.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ ZA
SZKODY WYRZÑDZONE W ÂRODKACH TRANSPORTU
OSÓB TRZECICH PODCZAS PRAC ¸ADUNKOWYCH
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§70
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody rzeczowe wyrzàdzone
podczas prac ∏adunkowych w Êrodkach transportu nale˝àcych do osób trzecich.
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2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub
wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa),
o których mowa w pkt. 1.
3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
4. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które mia∏y miejsce na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. W odniesieniu do szkód, o których mowa w pkt. 1 stosuje si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 1.000,00 z∏.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
ZA SZKODY WYRZÑDZONE PRZEZ POJAZDY
NIE PODLEGAJÑCE OBOWIÑZKOWEMU UBEZPIECZENIU
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§73
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego za szkody wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody b´dàce nast´pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç cywilna deliktowa) lub
wynikajàce z niewykonania albo nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç cywilna kontraktowa),
o których mowa w pkt. 1.
3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska
jest zajÊcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg∏oszenie roszczenia z tego tytu∏u przed up∏ywem terminu przedawnienia.
4. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
Ubezpieczajàcego za szkody powsta∏e na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b´dàce nast´pstwem wypadków, które
mia∏y miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wy∏àczenia szczegó∏owe
§71
Z zachowaniem wy∏àczeƒ opisanych w §4 oraz 41 ubezpieczenie
nie obejmuje roszczeƒ z tytu∏u szkód:
1) wyrzàdzonych w ∏adowanym /lub wy∏adowywanym mieniu,
2) wyrzàdzonych w kontenerach,
3) wyrzàdzonych w mieniu nie opakowanym lub nienale˝ycie opakowanym.

Wy∏àczenia szczegó∏owe

Podlimit sumy gwarancyjnej

§74

§72

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrzàdzonych przez kierujàcego pojazdem, nie posiadajàcego stosownych uprawnieƒ do jego
prowadzenia, chyba ˝e Ubezpieczajàcy nie wiedzia∏, ˝e osoba
którà upowa˝ni∏ do prowadzenia pojazdu nie posiada takich
uprawnieƒ, lub pojazd prowadzi∏a osoba nie upowa˝niona do tego przez Ubezpieczajàcego.

1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody rzeczowe za szkody rzeczowe wyrzàdzone podczas prac ∏adunkowych w Êrodkach transportu nale˝àcych do osób trzecich ustalona na jeden i wszystkie
wypadki zaistnia∏e w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody rzeczowe za szkody rzeczowe
wyrzàdzone podczas prac ∏adunkowych w Êrodkach
transportu nale˝àcych do osób trzecich, ka˝dorazowo
zmniejsza ten podlimit o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

Podlimit sumy gwarancyjnej
§75
1. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej ustalona na jeden i wszystkie wypadki zaistnia∏e
w okresie ubezpieczenia stanowi podlimit sumy gwarancyjnej okreÊlonej dla odpowiedzialnoÊci cywilnej deliktowej.
2. Wyp∏ata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przez pojazdy nie
podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej, ka˝dorazowo zmniejsza ten podlimit
o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, a˝ do czasu ca∏kowitego wyczerpania i jednoczeÊnie powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej.
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3. W przypadku wyczerpania si´ podlimitu sumy gwarancyjnej w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia,
umowa nie rozwiàzuje si´ automatycznie, a jedynie nie
jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego
z tytu∏u roszczeƒ, do których zastosowanie mia∏ w/w
podlimit sumy gwarancyjnej.

mentu, wyznaczajàc mu co najmniej 7-dniowy termin do
zg∏oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiàzku zmiany dokonane na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego
nie sà skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
7. W przypadku braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia nast´pnego dnia po up∏ywie wyznaczonego terminu z∏o˝enia
sprzeciwu.

ROZDZIA¸ III
POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§77
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
I CZAS JEJ TRWANIA

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego
roku, chyba ˝e strony umówià si´ inaczej.
2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´ uzgodnionà przez strony umowy.
3. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç
SIGNAL IDUNA Polska rozpoczyna si´ od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia
nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty.
4. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç
jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty,
a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie zostanie zap∏acona
w terminie, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e wypowiedzieç
umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty
sk∏adki za okres, przez który ponosi∏a odpowiedzialnoÊç.
W przypadku braku wypowiedzenia umowy, odpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska wygasa z koƒcem okresu, za który przypada∏a niezap∏acona sk∏adka. Odstàpienie
od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w jakim SIGNAL IDUNA Polska
Udziela∏a ochrony ubezpieczeniowej.
5. W razie op∏acenia sk∏adki w ratach, niezap∏acenie kolejnej raty sk∏adki w wyznaczonym terminie powoduje ustanie odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, pod warunkiem, i˝ SIGNAL IDUNA Polska po up∏ywie terminu p∏atnoÊci sk∏adki wezwa∏a Ubezpieczajàcego do zap∏aty zaleg∏ej sk∏adki z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci.
6. Je˝eli zap∏ata sk∏adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zap∏at´
uwa˝a si´ chwil´ z∏o˝enia zlecenia zap∏aty w banku lub
urz´dzie pocztowym na w∏aÊciwy rachunek SIGNAL
IDUNA Polska pod warunkiem, ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ wystarczajàca iloÊç Êrodków.
W odmiennym przypadku za zap∏at´ uwa˝a si´ chwil´,
w której sk∏adka lub jej rata w pe∏nej wysokoÊci znalaz∏a
si´ na rachunku SIGNAL IDUNA Polska w taki sposób, ˝e
mog∏a ona nià dysponowaç.
7. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska wobec
danego Ubezpieczonego wygasa:
1) z up∏ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa
ubezpieczenia zosta∏a zawarta,
2) z chwilà wyczerpania si´ wszystkich sum ubezpieczenia, chyba ˝e nastàpi ich podwy˝szenie,
3) z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia na skutek
odstàpienia od umowy przez jednà ze stron.

§76
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, sporzàdzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawieraç, co najmniej nast´pujàce dane:
1) nazw´ i adres Ubezpieczajàcego,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) przedmiot ubezpieczenia,
4) zakres ubezpieczenia,
5) sum´ ubezpieczenia i sposób jej ustalenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) liczb´ i wielkoÊç szkód w okresie ˝àdanym w zapytaniu Ubezpieczyciela lecz nie krótszym ni˝ z ostatnich
trzech lat,
8) numer Regon lub NIP,
9) informacje o zabezpieczeniach przeciwpo˝arowych
i przeciwkradzie˝owych,
10) inne znane Ubezpieczajàcemu okolicznoÊci, które sà
istotne dla w∏aÊciwej oceny przyj´cia ryzyka przez
SIGNAL IDUNA Polska.
3. SIGNAL IDUNA Polska mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà lub od indywidualnej oceny ryzyka
dokonanej przez upowa˝nionego przez siebie przedstawiciela lub inny podmiot wyspecjalizowany w zakresie oceny ryzyka.
4. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy rozlicza si´ z podatku
dochodowego w formie karty podatkowej, dodatkowo do
wniosku-kwestionariusza o zawarcie umowy ubezpieczenia musi zostaç za∏àczony wykaz mienia zawierajàcy: nazw´ przedmiotu ubezpieczenia, rok nabycia, rodzaj dokumentu stwierdzajàcego jego nabycie oraz sum´ ubezpieczenia okreÊlonà dla poszczególnych pozycji wykazu.
5. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia dokumentu ubezpieczenia (polisy) Ubezpieczajàcemu.
6. Je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ SIGNAL IDUNA
Polska dor´cza Ubezpieczajàcemu dokument ubezpieczenia zawierajàcy postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onej oferty, SIGNAL
IDUNA Polska obowiàzana jest zwróciç Ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy dor´czeniu tego doku-
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§78

6. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki obcià˝a Ubezpieczajàcego.
7. Sk∏adka nie podlega indeksacji.
8. W przypadku doubezpieczenia, sk∏adk´ nale˝nà oblicza
si´ proporcjonalnie do czasu trwania ochrony, dzielàc
sk∏adk´ rocznà przez 360 i mno˝àc przez liczb´ dni faktycznej ochrony.
9. Sk∏adka minimalna z umowy za roczny okres ubezpieczenia, niezale˝nie od iloÊci wykupionych ryzyk, sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej oraz zastosowanych zni˝ek wynosi 100 z∏.

1. Je˝eli umow´ zawarto na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy
Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Odstàpienie od
umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym SIGNAL IDUNA Polska
udziela∏a ochrony ubezpieczeniowej.
2. W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed
up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej. Jednak˝e ubezpieczajàcemu
nie przys∏uguje zwrot sk∏adki w przypadku gdy wygaÊni´cie stosunku ubezpieczenia nastàpi∏o na skutek wyczerpania si´ w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia
sumy ubezpieczenia, gwarancyjnej, lub jej podlimitu.

PRAWA I OBOWIÑZKI STRON
§80
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
SIGNAL IDUNA Polska wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które SIGNAL IDUNA Polska zapytywa∏a we wniosku, formularzu oferty lub przed zawarciem umowy w innych pismach. Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez
przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu znane.
W razie zawarcia przez SIGNAL IDUNA Polska umowy
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiàzki
okreÊlone powy˝ej spoczywajà zarówno na Ubezpieczajàcym jak i na Ubezpieczonym, chyba ˝e Ubezpieczony nie
wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej zatai∏ lub poda∏ we
wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne
z prawdà, SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z tych okolicznoÊci.
3. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany zg∏aszaç Ubezpieczycielowi zmiany okolicznoÊci, o które zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed zawarciem
umowy w innych pismach niezw∏ocznie po otrzymaniu
o nich wiadomoÊci, zw∏aszcza w przypadku, gdy nastàpi
zmiana okolicznoÊci, o które pytano we wniosku.
4. Je˝eli Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej zatai∏ fakt zwi´kszenia ryzyka, o którym mowa w ust. 3 SIGNAL IDUNA
Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z tych okolicznoÊci.
5. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek poinformowania Ubezpieczonego, i˝ zawar∏ umow´ ubezpieczenia na jego rachunek.
6. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà
istotnà zmian´ okolicznoÊci wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç zmiany wysokoÊci sk∏adki poczynajàc od chwili,
w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od
poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni
wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.
7. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest przestrzegaç przepisów
o ochronie przeciwpo˝arowej, o budowie i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urzàdzeniami, a tak˝e stosowaç si´ do
wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia.

SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
§79
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy.
2. Sk∏adka mo˝e zostaç obni˝ona w przypadku:
1) zainstalowania w miejscu ubezpieczenia dodatkowych zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych, wymienionych w tabeli nr 2 taryfy sk∏adek,
2) zainstalowania w miejscu ubezpieczenia dodatkowych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych, wymienionych w tabeli nr 2 taryfy sk∏adek,
3) podwy˝szenia przez Ubezpieczajàcego wysokoÊci
franszyzy redukcyjnej,
4) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
5) kontynuacji ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska,
6) wykupienia wi´cej ni˝ 5-ciu ryzyk,
7) cz∏onkostwa Ubezpieczajàcego w: Izbie, Cechu Rzemios∏a lub Zrzeszeniu Handlu i Us∏ug,
8) krótszego ni˝ 12-miesi´cznego okresu ubezpieczenia,
9) indywidualnej oceny ryzyka.
3. Sk∏adka mo˝e zostaç podwy˝szona w przypadku:
1) zastosowania elementów palnych w konstrukcji budynków i budowli,
2) ratalnej p∏atnoÊci sk∏adki,
3) zmiany franszyzy redukcyjnej na integralnà,
4) wykup franszyz,
5) szkodowego przebiegu ubezpieczenia,
6) indywidualnej oceny ryzyka.
4. SIGNAL IDUNA Polska mo˝e w uzasadnionych przypadkach, takich jak: rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci, Êrodki
zabezpieczenia mienia, zg∏oszone szkody, ustaliç sk∏adk´
ubezpieczenia na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego.
5. Sk∏adka p∏atna jest jednorazowo w momencie zawarcia
umowy ubezpieczenia, jednak˝e na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka mo˝e zostaç roz∏o˝ona na 2 lub 4 raty pod
warunkiem, ˝e sk∏adka do zap∏aty wynosi co najmniej
200 z∏. Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich wysokoÊç
okreÊla si´ w umowie ubezpieczenia.
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8. Ponadto obowiàzkiem Ubezpieczajàcego jest:
1) utrzymanie instalacji wodociàgowej i kanalizacyjnej
w odpowiednim stanie technicznym,
2) zapewnienie w miejscu ubezpieczenia pe∏nej dro˝noÊci przewodów kanalizacyjnych oraz zamontowanie
odpowiednich urzàdzeƒ, które zapobiegajà wlewaniu
si´ wody lub Êcieków do wn´trza ubezpieczonego
budynku/lokalu,
3) zapewnienie w sezonie grzewczym nale˝ytego ogrzewania budynku/lokalu. JeÊli utrzymanie odpowiedniej
temperatury w u˝ytkowanym budynku/ lokalu okaza∏oby si´ niemo˝liwe, to nale˝y zakr´ciç zawory i spuÊciç wod´ z rur.
9. Je˝eli Ubezpieczajàcy z powodu winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 7-8, SIGNAL IDUNA Polska
mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
10. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do usuni´cia zagro˝eƒ
wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie wykona∏ powy˝szego obowiàzku w terminie
wskazanym przez SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczyciel
zwolniony jest z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po
wyznaczonym terminie, chyba ˝e niewykonanie obowiàzku
nie mia∏o wp∏ywu na powstanie lub rozmiar szkody.
11. W razie zajÊcia wypadku obj´tego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u˝yç dost´pnych mu
Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia
oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, uwzgl´dniajàc przy tym zalecenia SIGNAL IDUNA
Polska, o ile zezwalajà na to okolicznoÊci.
12. Niezale˝nie od obowiàzku, o którym mowa w ust. 11
Ubezpieczajàcy jest obowiàzany:
1) niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoÊci
zawiadomiç o tym fakcie SIGNAL IDUNA Polska,
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 przedstawiciela SIGNAL IDUNA Polska, chyba
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody;
SIGNAL IDUNA Polska nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie rozpocz´∏a likwidacji szkody
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie,
4) umo˝liwiç SIGNAL IDUNA Polska dokonanie 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,
5) przed∏o˝yç SIGNAL IDUNA Polska rachunek poniesionych strat, wraz z dokumentami potwierdzajàcymi tà
strat´.

13. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba za którà ponosi odpowiedzialnoÊç z powodu winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏ któregokolwiek z obowiàzków,
o których mowa w ust. 11, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e
odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie je˝eli naruszenie
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o
okolicznoÊci i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
14. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust. 12, SIGNAL IDIUNA Polska mo˝e odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie,
je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody
lub uniemo˝liwi∏o Ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci i skutków wypadku.
15. W przypadku wszcz´cia dochodzenia, Êledztwa lub wydania nakazu karnego lub nakazu zap∏aty w zwiàzku z wypadkiem ubezpieczeniowym, Ubezpieczajàcy winien niezw∏ocznie powiadomiç SIGNAL IDUNA Polska o tym fakcie, nawet
gdy zg∏osi∏ ju˝ sam wypadek ubezpieczeniowy.
16. W przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczajàcemu, w zwiàzku z ponoszonà przez niego odpowiedzialnoÊcià cywilnà obj´tà ochronà ubezpieczeniowà, winien on równie˝ niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt SIGNAL
IDUNA Polska.
17. Je˝eli dojdzie do procesu sàdowego w sprawie roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej, Ubezpieczajàcy
winien umo˝liwiç SIGNAL IDUNA Polska wzi´cie udzia∏u
w procesie, osobie wskazanej przez SIGNAL IDUNA
Polska udzieliç wszelkich wyjaÊnieƒ uznanych przez nià
lub SIGNAL IDUNA Polska za niezb´dne. Powy˝sze nie
zwalnia jednak Ubezpieczajàcego z obowiàzku wnoszenia
w terminie sprzeciwu lub w∏aÊciwych Êrodków odwo∏awczych od orzeczeƒ, nakazów zap∏aty lub decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowaƒ.
18. Bez uprzedniej zgody SIGNAL IDUNA Polska, Ubezpieczajàcy nie jest uprawniony do uznawania ani zaspokajania
roszczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej w ca∏oÊci,
cz´Êci lub na zasadzie ugody z poszkodowanym. W przypadku naruszenia tego postanowienia SIGNAL IDUNA
Polska jest zwolniona z obowiàzku Êwiadczenia.
19. SIGNAL IDUNA Polska jest upowa˝nione do sk∏adania
w imieniu Ubezpieczajàcego wszelkich oÊwiadczeƒ, które uzna za konieczne w celu zmniejszenia lub odparcia
roszczenia.
20. Je˝eli w nast´pstwie wypadku ubezpieczeniowego dojdzie do sporu prawnego w kwestii roszczenia pomi´dzy
Ubezpieczajàcym, a poszkodowanym lub jego nast´pcami prawnymi, SIGNAL IDUNA Polska wska˝e osob´, która na podstawie udzielonego przez Ubezpieczajàcego pe∏nomocnictwa prowadzi spór prawny w jego imieniu, na
koszt SIGNAL IDUNA Polska.
21. Je˝eli z tytu∏u zaistnia∏ej szkody istniejà przes∏anki do
uwolnienia si´ Ubezpieczajàcego od odpowiedzialnoÊci
cywilnej w ca∏oÊci lub cz´Êci, to powy˝sze dotyczy równie˝ SIGNAL IDUNA Polska.
22. Bez pisemnej zgody SIGNAL IDUNA Polska nie mo˝na
dokonywaç cesji roszczeƒ z tytu∏u ubezpieczenia przed
ich ostatecznym ustaleniem.
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§81

2) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia - jako wartoÊç odpowiadajàcà cenie zakupu, naprawy bàdê
kosztów wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub o tych samych lub mo˝liwie
najbardziej zbli˝onych parametrach, powi´kszonà
o koszty zwyk∏ego transportu lub monta˝u, potwierdzonà rachunkiem zakupu, naprawy, firm wykonujàcych transporty lub kalkulacjà Ubezpieczajàcego:
a) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) - dla przedmiotu ubezpieczenia,
którego stopieƒ zu˝ycia technicznego nie przekracza 50% w pe∏nej wysokoÊci wy˝ej wymienionych kosztów; w przeciwnym przypadku - do
wartoÊci rzeczywistej,
b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ksi´gowej
brutto - w pe∏nej wartoÊci,
c) przy ubezpieczaniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej- z potràceniem stopnia zu˝ycia technicznego.
3) dla rzeczowych aktywów obrotowych - jako cen´ ich zakupu lub kosztów wytworzenia przez Ubezpieczajàcego,
4) dla Êrodków trwa∏ych niskocennych - jako cen´
zakupu bàdê kosztów wytworzenia utraconego lub
naprawy uszkodzonego przedmiotu,
5) dla nak∏adów inwestycyjnych - jako wartoÊç kosztów odbudowy lub remontu w tym samym miejscu,
z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia∏ów, powi´kszonà o koszty zwyk∏ego
transportu lub monta˝u, potwierdzonà rachunkiem zakupu, naprawy, firm wykonujàcych transporty lub kalkulacjà
Ubezpieczajàcego, ale nie wi´kszych ni˝ wartoÊç powy˝szych kosztów wyliczonych na podstawie Katalogu Nak∏adów Rzeczowych (KNR) oraz cennika Sekocenbud:
a) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) - dla przedmiotu ubezpieczenia,
którego stopieƒ zu˝ycia technicznego nie przekracza 50% w pe∏nej wysokoÊci wy˝ej wymienionych kosztów; w przeciwnym przypadku - do
wartoÊci rzeczywistej,
b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ksi´gowej
brutto - w pe∏nej wartoÊci,
c) przy ubezpieczaniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej
- z potràceniem stopnia zu˝ycia technicznego.
6) dla wartoÊci pieni´˝nych - jako wartoÊç nominalnà (wartoÊç nominalnà waluty obcej przelicza si´ na
z∏ote wed∏ug Êredniego kursu NBP, obowiàzujàcego
w dniu ustalenia wysokoÊci odszkodowania), zaÊ dla
pozosta∏ych wartoÊci pieni´˝nych jako cena sprzeda˝y netto, tj. bez mar˝y i prowizji,
7) dla rzeczy osobistych pracowników - jako wartoÊç rzeczywistà lub kosztów naprawy, do wysokoÊci
kwoty odpowiadajàcej na jednego pracownika, o której mowa w, o której mowa w§8 ust. 3 pkt. 3),
8) dla mienia osób trzecich - jako wartoÊç kosztów
naprawy uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku
ich zniszczenia lub utraty - wed∏ug wartoÊci rzeczywistej mienia, nie wi´cej jednak ni˝ w wartoÊci oznaczonej w dowodzie przyj´cia,

1. SIGNAL IDUNA Polska jest obowiàzana:
1) dor´czyç Ubezpieczajàcemu tekst OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
2) wydaç Ubezpieczajàcemu polis´, tymczasowe zaÊwiadczenie bàdê inny dokument ubezpieczenia,
3) udzieliç Ubezpieczajàcemu informacji o sposobie
i trybie rozpatrywania skarg i za˝aleƒ oraz o organie
w∏aÊciwym do ich rozpatrzenia,
4) udost´pniç Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu lub
Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacje
i dokumenty, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci i wysokoÊci odszkodowania,
5) przedstawiç Ubezpieczajàcemu, w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, ró˝nice mi´dzy postanowieniami umowy, a ogólnymi warunkami. Zapis nie
ma zastosowania w przypadku umów zawieranych
w drodze negocjacji.
2. Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy
ubezpieczenia majà prawo wglàdu do akt szkodowych
i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów.
USTALENIE ROZMIARU SZKODY, WYSOKOÂCI
ODSZKODOWANIA/ÂWIADCZENIA W UBEZPIECZENIU
MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
§82
1. WysokoÊç szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia okreÊla si´ w granicach zadeklarowanych
przez Ubezpieczajàcego sum ubezpieczenia i przyj´tych
przez SIGNAL IDUNA Polska limitów odpowiedzialnoÊci, na
podstawie ich wartoÊci z dnia ustalenia odszkodowania:
1) dla budynków, lokali (∏àcznie ze sta∏ymi elementami wykoƒczeniowymi) oraz budowli - jako wartoÊç odpowiadajàcà kosztom odbudowy lub
remontu w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia∏ów oraz standardu wykoƒczenia, powi´kszonà
o koszty zwyk∏ego transportu i monta˝u; potwierdzonà rachunkiem wykonawcy, firm wykonujàcych transporty lub kalkulacjà Ubezpieczajàcego, ale nie wi´kszych ni˝ wartoÊç powy˝szych kosztów wyliczonych
na podstawie Katalogu Nak∏adów Rzeczowych (KNR)
oraz cennika Sekocenbud:
a) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej (nowej) - dla przedmiotu ubezpieczenia,
którego stopieƒ zu˝ycia technicznego nie przekracza 50% w pe∏nej wysokoÊci wy˝ej wymienionych kosztów; w przeciwnym przypadku - do
wartoÊci rzeczywistej,
b) przy ubezpieczeniu wed∏ug wartoÊci ksi´gowej
brutto- w pe∏nej wartoÊci,
c) przy ubezpieczaniu wed∏ug wartoÊci rzeczywistej
- z potràceniem stopnia zu˝ycia technicznego.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9) dla szyb i przedmiotów od st∏uczenia - jako wartoÊç przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku,
materia∏u i wymiarów, wed∏ug kosztów zakupu lub
naprawy, udokumentowanych rachunkiem, z uwzgl´dnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeƒ wed∏ug
cen w dniu ustalenia wysokoÊci odszkodowania,
10) dla podwy˝szonych kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci - jako wysokoÊç zwi´kszonych kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci faktycznie poniesionych przez
Ubezpieczajàcego na podstawie przedstawionych rachunków.
Dla potrzeb okreÊlenia górnej granicy odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska, wszystkie szkody b´dàce wynikiem
tego samego zdarzenia, bezpoÊrednio powodujàcego szkod´, uwa˝a si´ za powsta∏e w wyniku jednego zdarzenia.
WysokoÊç szkody zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci,
które mogà byç wykorzystane do dalszego u˝ytku, przeróbki lub sprzeda˝y.
Przy ustalaniu wysokoÊci 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) kosztów innowacji i ulepszeƒ,
4) podatku od towarów i us∏ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba ˝e
suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona w wysokoÊci
uwzgl´dniajàcej podatek od towarów i us∏ug, wtedy
wysokoÊç szkody b´dzie uwzgl´dniaç ten podatek,
natomiast jeÊli suma ubezpieczenia zosta∏a ustalona
w wysokoÊci nie obejmujàcej podatku od towarów
i us∏ug, wysokoÊç szkody tak˝e nie b´dzie go
uwzgl´dnia∏a.
W granicach sumy ubezpieczenia odszkodowanie obejmuje ponadto koszty, o których mowa w §3 ust. 3.
Po wyp∏acie odszkodowania/Êwiadczenia suma ubezpieczenia/gwarancyjna okreÊlona w umowie ubezpieczenia
dla danej kategorii mienia/zdarzenia losowego obj´tego
ubezpieczeniem ulega obni˝eniu o wyp∏aconà kwot´,
przy czym wyp∏ata odszkodowaƒ o ∏àcznej wartoÊci równej sumie ubezpieczenia danej kategorii mienia/zdarzenia
losowego obj´tego ubezpieczeniem powoduje zakoƒczenie odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska w stosunku
do tej kategorii mienia/zdarzenia losowego, z zastrze˝eniem postanowienia ust. 9.
Je˝eli po zawarciu umowy wartoÊç ubezpieczonego mienia uleg∏a zmniejszeniu, Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia mo˝e tak˝e z tej samej przyczyny dokonaç jednostronnie SIGNAL IDUNA Polska, zawiadamiajàc o tym jednoczeÊnie Ubezpieczajàcego.
Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociàga za sobà odpowiednie zmniejszenie sk∏adki poczàwszy od dnia pierwszego tego miesiàca, w którym Ubezpieczajàcy za˝àda∏
zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym SIGNAL
IDUNA Polska zawiadomi∏a Ubezpieczajàcego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

9. Ubezpieczajàcy za zgodà SIGNAL IDUNA Polska, mo˝e
podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do poprzedniej wysokoÊci poprzez proporcjonalnà dop∏at´ sk∏adki za czas od daty wyp∏aty odszkodowania do koƒca okresu ubezpieczenia.
§83
1. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska udzieli∏a zni˝ki w sk∏adce
z tytu∏u zastosowania dodatkowych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych wymienionych w tabeli nr 2 taryfy
sk∏adek, w przypadku ich niezadzia∏ania w czasie dokonywania kradzie˝y z w∏amaniem, SIGNAL IDUNA Polska dokona obni˝enia ustalonego zgodnie z §82 odszkodowania
proporcjonalnie do udzielonej zni˝ki w sk∏adce.
2. W przypadku, gdy w dniu wystàpienia szkody zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia by∏a ni˝sza od ich wartoÊci,
to SIGNAL IDUNA Polska ustali odszkodowanie w takiej
proporcji do wysokoÊci ca∏ej szkody, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartoÊci mienia
w dniu powstania szkody. Zasada proporcji jest stosowana, je˝eli niedoubezpieczenie przekracza 20% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. PoprawnoÊç zadeklarowanych sum ubezpieczenia jest weryfikowana dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia oddzielnie.
3. Wspomnianej w ust. 2 zasady proporcji nie stosuje si´:
1) w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie na
pierwsze ryzyko,
2) kosztów wymienionych w §3 ust. 3,
3) gdy wysokoÊç szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia.
4. Ustalenie sum ubezpieczenia powy˝ej wartoÊci poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia nie ma wp∏ywu
na wysokoÊç odszkodowania, poniewa˝ SIGNAL IDUNA
Polska odpowiada tylko do wysokoÊci faktycznie poniesionej szkody.
5. Od ostatecznej wartoÊci wyliczonego odszkodowania,
zgodnie z zasadami §82 oraz §83 ust. 1-4 potràca si´
franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 200 z∏. Dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od st∏uczenia lub p´kni´cia franszyza redukcyjna wynosi 100 z∏. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do szkód osobowych
w ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej.
POST¢POWANIE W SPRAWIE ROSZCZE¡
UBEZPIECZENIOWYCH
§84
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç SIGNAL IDUNA Polska dokumenty niezb´dne do rozpatrzenia wniosku
o wyp∏at´ odszkodowania sporzàdzone na w∏asny koszt.
2. SIGNAL IDUNA Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem
rozmiaru szkody.
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§85

wiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska oraz ustalenia okolicznoÊci zdarzenia losowego jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia.
7. W przypadku szkody, która wymaga sporzàdzenia ekspertyzy rzeczoznawców SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie w terminie 14 dni od otrzymania koƒcowego raportu rzeczoznawców lub równoznacznych dowodów na zaistnienie szkody i potwierdzajàcych jej wysokoÊç.
8. Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska lub wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç
odszkodowania wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym
w ust. 2, natomiast pozosta∏a cz´Êç odszkodowania jest
wyp∏acana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez SIGNAL
IDUNA Polska informacji o wynikach post´powania przygotowawczego lub uprawomocnieniu si´ orzeczenia sàdowego.
9. SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ
dokonanych w post´powaniu wyjaÊniajàcym, zawartym
z Ubezpieczajàcym, Ubezpieczonym lub osobà uprawnionà, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu.

1. SIGNAL IDUNA Polska ma prawo wyznaczenia na w∏asny
koszt niezale˝nego eksperta w celu okreÊlenia przyczyny,
rozmiaru szkody 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 zobowiàzany dostarczyç do SIGNAL
IDUNA Polska lub wyznaczonemu przez nie ekspertowi
wszelkie dokumenty, które SIGNAL IDUNA Polska lub wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
§86
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, SIGNAL IDUNA
Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia poinformuje o tym Ubezpieczajàcego oraz przeprowadzi post´powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia a tak˝e poinformuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia - pisemnie lub drogà elektronicznà, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowania/Êwiadczenia.
2. SIGNAL IDUNA Polska obowiàzana jest do wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia 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
SIGNAL IDUNA Polska, albo wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie/Êwiadczenie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania/Êwiadczenia SIGNAL IDUNA Polska wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 2.
4. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska w terminach okreÊlonych
w ust. 2 i 3 nie wyp∏aci odszkodowania/Êwiadczenia zobowiàzane jest do pisemnego zawiadomienia osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci odszkodowania/Êwiadczenia.
5. Je˝eli odszkodowanie/Êwiadczenie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlone w zg∏oszonym roszczeniu, SIGNAL IDUNA Polska poinformuje
o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità
lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia, która zawieraç b´dzie pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
6. Na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub
Uprawnionego z umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
Polska udost´pni posiadane przez siebie informacje zwiàzane ze zdarzeniem b´dàce podstawà ustalenia odpo-

§87
1. Je˝eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z ustaleniami SIGNAL IDUNA Polska co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoÊci odszkodowania/Êwiadczenia, mo˝e w ciàgu 30 dni zg∏osiç na piÊmie - za poÊrednictwem oddzia∏u SIGNAL IDUNA Polska
- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwo∏anie)
przez Zarzàd SIGNAL IDUNA Polska. Nie pozbawia to
uprawnionego dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
2. Odwo∏ania sà rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania.
§88
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przez SIGNAL IDUNA
Polska roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkod´ przechodzà z mocy
prawa na SIGNAL IDUNA Polska, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania. Przy czym nie przechodzà na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdzi∏
szkod´ umyÊlnie.
2. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska pokry∏a tylko cz´Êç szkody,
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia pozosta∏ej cz´Êci roszczeƒ przed roszczeniem SIGNAL IDUNA Polska.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody SIGNAL IDUNA Polska
zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, SIGNAL IDUNA Polska mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po
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wyp∏aceniu odszkodowania SIGNAL IDUNA Polska mo˝e
za˝àdaç od Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci
wyp∏aconego odszkodowania.

STOSOWANE W UMOWIE UBEZPIECZENIA KLAUZULE
DODATKOWE
§91

§89

1. Na wniosek Ubezpieczajàcego, za dodatkowà op∏atà
sk∏adki, zakres ochrony ubezpieczeniowej mo˝e byç rozszerzony o ni˝ej wymienione klauzule dodatkowe:
1) Ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego (klauzula 01),
2) Ubezpieczenie poÊredniego uderzenia pioruna (klauzula 05) - do ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeƒ losowych,
3) Automatycznego pokrycia (klauzula 07) - do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych,
ubezpieczenia maszyn, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych,
4) Miejsca ubezpieczenia (klauzula 08) - do ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeƒ losowych, mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rozboju, maszyn, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych,
5) Przeniesienia (klauzula 10) - do ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeƒ losowych, mienia od kradzie˝y
z w∏amaniem i rozboju, maszyn, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych,
6) VAT (klauzula 11) - do ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeƒ losowych, mienia od kradzie˝y z w∏amaniem
i rozboju, maszyn, urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych od szkód elektrycznych,
7) Ubezpieczenie ryzyka przewrócenia si´ drzew lub budowli (klauzula 12) - do ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeƒ losowych,
8) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
o szkody powsta∏e w budynkach i budowlach w trakcie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji
(klauzula 13) - do ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeƒ losowych,
9) Wy∏àczenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi
do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych.
2. W przypadku wykupienia przez Ubezpieczajàcego którejkolwiek z klauzul, znajduje ona automatycznie zastosowanie do wszystkich rodzajów ubezpieczeƒ, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzule wymienione w ust. 1 pkt. 3-7) i 9), znajdujà one automatycznie zastosowanie w przypadku wykupienia przez
Ubezpieczajàcego Klauzuli sprz´tu elektronicznego (klauzula 01).

1. Je˝eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch
lub wi´cej Ubezpieczyciel i na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy
nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç
szkody. Mi´dzy Ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada w takim stopniu, w jakim przyj´ta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
2. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich
mowa w ust. 1, uzgodniono, ˝e suma wyp∏acona przez
Ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza
od poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´Êci
przenoszàcej wysokoÊç szkody Ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç tylko od tego Ubezpieczyciela. W takim przypadku dla
okreÊlenia odpowiedzialnoÊci mi´dzy Ubezpieczycielami
nale˝y przyjàç, ˝e w ubezpieczeniu o którym mowa suma
ubezpieczenia równa jest wartoÊci ubezpieczeniowej.
§90
1. Skargi i za˝alenia zwiàzane z wykonywaniem niniejszej
umowy ubezpieczenia rozpatrywane sà przez Zarzàd
SIGNAL IDUNA Polska.
2. Skargi i za˝alenia nale˝y wnosiç na piÊmie i powinny zawieraç w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszàcej
skarg´ lub za˝alenie,
2) numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazw´ Ubezpieczajàcego,
3) opis sytuacji, której dotyczy skarga lub za˝alenie,
4) uzasadnienie ˝àdania z przytoczeniem ewentualnych
dowodów.
3. Skargi i za˝alenia sà rozpatrywane w ciàgu 30 dni od dnia
ich otrzymania a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je z∏o˝y∏a jest informowana niezw∏ocznie po rozpatrzeniu.
4. Skargi i za˝alenia mogà byç równie˝ kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych oraz innych uprawnionych organów
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
5. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàdem w∏aÊciwym dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KO¡COWE
§92
1. Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
SIGNAL IDUNA Polska powinny byç sk∏adane na piÊmie
za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.
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2. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym SIGNAL IDUNA Polska, przyjmuje si´, ˝e
SIGNAL IDUNA Polska dope∏ni∏a swojego obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni znany jej adres siedziby Ubezpieczajàcego
3. Je˝eli SIGNAL IDUNA Polska zmieni∏a adres lub siedzib´
i nie zawiadomi∏a o tym Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonych przyjmuje si´, ˝e Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony
dope∏nili swojego obowiàzku zawiadomienia lub oÊwiadczenia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane pod ostatni znany
mu adres siedziby Ubezpieczajàcego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje
si´ przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

5. Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te na mocy uchwa∏y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
nr 35/Z/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. i majà zastosowanie do umów zawieranych po 1 lipca 2008 roku.
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Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Alojzy Choda

Jürgen Reiman

KLAUZULA 01

2. Ponadto pojazd, którym przewo˝ony jest ubezpieczony
elektroniczny sprz´t przenoÊny powinien:
1) posiadaç co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe tj. alarm, immobilizer, blokad´ skrzyni
biegów itp., w∏àczane w czasie ka˝dego postoju,
2) posiadaç twardy dach (jednolità sztywnà konstrukcj´),
3) w godzinach 22.00-6.00 byç przechowywany na parkingu strze˝onym lub zamkni´tym gara˝u; Za parking
strze˝ony uwa˝a si´ ca∏odobowo dozorowany przez
osoby profesjonalnie zajmujàce si´ ochronà mienia
teren oznakowany jako „parking strze˝ony”, oÊwietlony w porze nocnej, wyposa˝ony w urzàdzenia blokujàce wjazd i wyjazd, uniemo˝liwiajàce wjazd i wyjazd
pojazdu bez zezwolenia osoby dozorujàcej,
4) podczas ka˝dego postoju mieç zamkni´te szyby oraz
byç prawid∏owo zamkni´ty na wszystkie istniejàce
zamki.
3. Osoba kierujàca pojazdem obowiàzana jest do nie pozostawiania w pojeêdzie kluczyków i dokumentów pojazdu.
4. Ubezpieczany elektroniczny sprz´t przenoÊny znajdujàcy
si´ w pojeêdzie powinien byç przechowywany w miejscu,
w którym jest niewidoczny z zewnàtrz pojazdu (np. baga˝nik pojazdu).
5. Wymagania z ust. 2-4 powinny byç spe∏nione ∏àcznie.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki strony
uzgodni∏y, ˝e:
Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
§1
1. Przedmiotem ubezpieczenia, mo˝e byç nie uwzgl´dniony
w ubezpieczeniu pakietowym dla firm a wyszczególniony
w za∏àczniku do wniosku:
1) sprz´t elektroniczny u˝ytkowany zgodnie z przeznaczeniem w zwiàzku z prowadzonà przez Ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊcià gospodarczà. Sprz´t ten mo˝e
byç obj´ty ubezpieczeniem po zainstalowaniu
w miejscu pracy oraz pozytywnym zakoƒczeniu testów i prób eksploatacyjnych wymaganych stosownymi przepisami lub zaleceniami producenta;
2) dane i oprogramowanie oraz wymienne noÊniki danych. Wymienne noÊniki danych to materia∏y umo˝liwiajàce zapis informacji do odczytu maszynowego,
a w szczególnoÊci dyskietki wszystkich typów, taÊmy
magnetyczne, dyski do odczytu optycznego, wymienialne dyski twarde.
2. Ubezpieczeniem obejmuje si´ mienie, o którym mowa
w ust. 1:
1) stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego,
2) nie b´dàce w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego a znajdujàce si´ w posiadaniu Ubezpieczajàcego na podstawie
odpowiedniego tytu∏u prawnego.
3. Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium RP w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia. Sprz´t przenoÊny wyszczególniony w za∏àczniku do
wniosku mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem równie˝ poza miejscem ubezpieczenia.
4. SIGNAL IDUNA Polska ponosi odpowiedzialnoÊç za nag∏e,
nieprzewidziane i niezale˝ne od woli Ubezpieczajàcego
zdarzenia powodujàce uszkodzenie, zniszczenie lub utrat´ przedmiotu ubezpieczenia obj´tego ochronà w ramach
niniejszej klauzuli, je˝eli szkody te powstanà z innej przyczyny ni˝ okreÊlone w §3.

Wy∏àczenia szczególne odpowiedzialnoÊci
§3
1. Z zachowaniem wy∏àczeƒ ogólnych, o których mowa
w §4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska nie odpowiada za:
1) szkody wy∏àczone zgodnie z zapisami §4 ust.
1 i 2 oraz §7 i §11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”,
2) szkody bezpoÊrednie i poÊrednie powsta∏e wskutek
trz´sienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu
lub tajfunu,
3) wszelkiego rodzaju straty poÊrednie,
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 SIGNAL IDUNA
Polska zosta∏o o nich powiadomiona,
5) jakiekolwiek koszty poniesione w celu usuni´cia funkcjonalnych wad lub usterek, 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 np. zwiàzane z konserwacjà, modernizacjà, remontami czy naprawami
gwarancyjnymi ubezpieczonego sprz´tu,
7) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowieƒ umowy odpowiedzialny jest producent,
sprzedawca, warsztat naprawczy, przewoênik, spedytor lub podwykonawca,

Wymagane zabezpieczenia
§2
1. Lokale/pomieszczenia, w których znajduje si´ ubezpieczany sprz´t elektroniczny, powinny spe∏niaç minimalne
wymagane zabezpieczenia przeciwkradzie˝owe zgodne
z §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”.
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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,
9) szkody powsta∏e w elementach sprz´tu elektronicznego wskutek ich technicznego zu˝ycia lub starzenia
w trakcie u˝ytkowania, w tym wskutek dzia∏ania
czynników atmosferycznych,
10) dane i program zapisane i przechowywane jedynie
w pami´ci centralnej jednostki komputera,
11) szkody wynikajàce z wadliwej konserwacji wymiennych noÊników danych i niew∏aÊciwym ich przechowywaniem,
12) dodatkowe koszty poniesione w zwiàzku z tym, ˝e
ubezpieczone dane lub programy by∏y zabezpieczone
przed kopiowaniem lub mia∏y programy ochrony dost´pu lub zastosowano podobne zabezpieczenia (np.
kosztów zakupu nowej licencji),
13) jakiekolwiek koszty powsta∏e w zwiàzku z nieprawid∏owym oprogramowaniem, perforowaniem, etykietowaniem lub wgrywaniem, wirusami komputerowymi, nielegalnym wejÊciem do sieci, nieumyÊlnym skasowaniem informacji lub wyrzuceniem noÊników oraz
utratà informacji spowodowanà polami magnetycznymi.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te cz´Êci i materia∏y, które nara˝one sà na du˝e naturalne zu˝ycie podczas
eksploatacji lub polegajàce wielokrotnej lub okresowej
wymianie ze wzgl´du na swoje specyficzne przeznaczenie lub sk∏ad. W szczególnoÊci nale˝à do nich:
1) materia∏y pomocnicze, materia∏y robocze (np. p∏yny
eksploatacyjne, odczynniki, tonery, ch∏odziwa, noÊniki obrazu i dêwi´ku, g∏owice do drukarek),
2) wszystkie typy narz´dzi (np. wiert∏a, no˝e),
3) inne cz´Êci które podczas okresu eksploatacji
i z uwagi na wczeÊniejsze doÊwiadczenie sà nara˝one na cz´stà wymian´ (np. bezpieczniki, êród∏a Êwiat∏a, baterie, filtry),
4) lampy elektronowe, rentgenowskie (z wy∏àczeniem
lamp katodowych w urzàdzeniach peryferyjnych elektronicznego przetwarzania danych),
5) poÊrednie noÊniki obrazu (np b´bny selenowe) sà obj´te ubezpieczeniem wy∏àcznie od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzie˝à z w∏amaniem.

3. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wed∏ug wykazu sprz´tu
elektronicznego stanowiàcego integralnà cz´Êç umowy
ubezpieczenia. Wykaz ten winien zawieraç dane identyfikacyjne odr´bnie dla ka˝dego przedmiotu (producent, rok
produkcji, typ, model, numer fabryczny, suma ubezpieczenia).
4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy za
zgodà SIGNAL IDUNA Polska mo˝e podwy˝szyç sum´
ubezpieczenia. Podwy˝szenie sumy ubezpieczenia pociàga
za sobà op∏at´ dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniowej liczonej poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca, w którym
Ubezpieczajàcy zg∏osi∏ podwy˝szenie sumy ubezpieczenia.
5. Je˝eli suma ubezpieczenia danego przedmiotu jest ni˝sza
od jego wartoÊci w dniu szkody, wówczas odszkodowanie wyp∏aca si´ w wysokoÊci pozostajàcej do szkody
w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartoÊci w dniu szkody.
6. Je˝eli okreÊlona przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu przewy˝sza
w dniu szkody jego wartoÊç, SIGNAL IDUNA Polska odpowiada tylko do wysokoÊci szkody.
7. Sprz´t elektroniczny jest ubezpieczony w systemie sum
sta∏ych.
8. Dane i oprogramowanie oraz wymienne noÊniki danych
ubezpieczone sà w systemie pierwszego ryzyka.
9. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy oddzielnie
dla wymiennych noÊników danych oraz kosztów odtworzenia danych i oprogramowania. Suma ubezpieczenia
powinna odpowiadaç wysokoÊci przypuszczalnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia.
10. Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty wyp∏aconych odszkodowaƒ i z chwilà jej wyczerpania umowa ubezpieczenia
rozwiàzuje si´, chyba, ˝e za op∏atà dodatkowej sk∏adki suma
zostanie przywrócona do pierwotnej wysokoÊci.
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci odszkodowania
§5
1. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia.
2 Podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody stanowi rachunek
strat (koszty wymiany lub naprawy) sporzàdzony przez
Ubezpieczajàcego, który mo˝e zostaç zweryfikowany
przez SIGNAL IDUNA Polska.
3. Jako wysokoÊç szkody przyjmuje si´:
1) przy szkodzie cz´Êciowej - wartoÊç niezb´dnych
kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprz´tu do poprzedniego stanu zdatnoÊci do
u˝ytku z uwzgl´dnieniem kosztów demonta˝u, transportu, monta˝u, c∏a oraz innych tego typu op∏at, o ile
takie zostanà poniesione i zosta∏y wczeÊniej zg∏oszone w sumie ubezpieczenia.
Szkoda cz´Êciowa - szkoda, w przypadku, której koszty naprawy koniecznej do przywrócenia ubezpieczonego przedmiotu do jego poprzedniego stanu (tj. w∏a-

Suma ubezpieczenia
§4
1. Suma ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego zg∏aszanego do ubezpieczenia mo˝e byç okreÊlona wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej lub wed∏ug wartoÊci ksi´gowej brutto.
2. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia
stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA
Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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Êciwych parametrów pracy) powi´kszone o wartoÊç
pozosta∏oÊci po szkodzie sà ni˝sze od sumy ubezpieczenia ustalonej dla tego przedmiotu.
2) przy szkodzie ca∏kowitej
a) wartoÊç kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju lub o takich
samych lub najbardziej zbli˝onych parametrach
technicznych (wartoÊç wymiany) - dla sprz´tu
nie starszego ni˝ 5 lat
lub
b) wartoÊç rzeczywistà uszkodzonego sprz´tu na
dzieƒ powstania szkody - dla sprz´tu starszego
ni˝ 5 lat oraz w przypadku nieodtwarzania sprz´tu lub jego elementów sk∏adowych,
c) koszty demonta˝u, transportu, monta˝u, c∏a oraz
innych tego typu op∏at, o ile takie zostanà poniesione i zosta∏y wczeÊniej zg∏oszone w sumie
ubezpieczenia,
Szkoda ca∏kowita - szkoda, w przypadku, której
koszty naprawy koniecznej do przywrócenia
ubezpieczonego przedmiotu do jego poprzedniego stanu (tj. w∏aÊciwych parametrów pracy) powi´kszone o wartoÊç pozosta∏oÊci po szkodzie sà
równe sumie ubezpieczenia ustalonej dla tego
przedmiotu lub od niej wy˝sze.
4. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody:
1) je˝eli naprawa jest wykonywana we w∏asnym zakresie przez Ubezpieczajàcego, SIGNAL IDUNA Polska
zwraca w granicach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty materia∏ów i robocizny oraz uzasadnionà cz´Êç wydatków na pokrycie kosztów ogólnych; koszty naprawy wykonanej przez Ubezpieczajàcego nie mogà przekroczyç Êredniorynkowej wartoÊci
us∏ugi wykonywanej przez firm´ zewn´trznà,
2) nie uwzgl´dnia si´ kosztów dodatkowych:
a) wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà,
b) napraw prowizorycznych, chyba ˝e naprawy te
stanowià cz´Êç naprawy koƒcowej i nie przewy˝szajà kosztu naprawy ca∏kowitej,
c) wynikajàcych ze zmiany lub ulepszenia przedmiotu ubezpieczenia.
5. Podstawà ustalenia wysokoÊci szkody w przypadku utraty danych, oprogramowania i wymiennych noÊników danych sà faktycznie poniesione koszty w zwiàzku z:
1) automatycznym lub r´cznym ponownym wprowadzeniem danych i programów z kopii zapasowych,
2) automatycznym lub r´cznym ponownym wprowadzeniem danych i programów z oryginalnych programów lub z dokumentów dost´pnych Ubezpieczajàcemu (∏àcznie z kompilacjà i edycjà),
3) odtworzeniem lub wprowadzeniem systemów lub
standardowych programów,
4) zamianà noÊników danych utraconych lub zniszczonych wskutek zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”.

6. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci szkody z tym, ˝e od ustalonej wysokoÊci szkody
potràca si´:
1) franszyz´ redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia; Je˝eli nie umówiono si´ inaczej ustala si´ franszyz´ redukcyjnà dla szkód w sprz´cie przenoÊnym
spowodowanych kradzie˝à z w∏amaniem rozbojem
i upuszczeniem w wysokoÊci 25% nale˝nego odszkodowania i 200 z∏ w przypadku pozosta∏ych szkód
w sprz´cie stacjonarnym i przenoÊnym,
2) wartoÊç pozosta∏oÊci przedmiotu lub cz´Êci, które
z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeƒ nadajà si´
jeszcze do dalszego u˝ytku.
7. ¸àczna wysokoÊç ustalonego odszkodowania za szkody
powsta∏e w okresie ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç
sumy ubezpieczenia okreÊlonej w polisie.
Obowiàzki ubezpieczajàcego
§6
1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do wykonywania kopii
zapasowych zbiorów danych obj´tych ubezpieczeniem
co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w oddzielnych pomieszczeniach.
2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do dokonywania konserwacji ubezpieczanego sprz´tu zgodnie z odnoÊnymi przepisami i zaleceniami producentów sprz´tu elektronicznego tj.
1) konserwacji bie˝àcej,
2) konserwacji prewencyjnej i przeglàdów okresowych,
3) usuwania uszkodzeƒ i wad powsta∏ych wskutek normalnej eksploatacji, starzenia si´ ubezpieczanego
sprz´tu (np. poprzez wymian´ lub napraw´ modu∏ów,
zespo∏ów, podzespo∏ów, cz´Êci).
3. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego lub osob´
za którà ponosi on odpowiedzialnoÊç obowiàzków wymienionych w ust. 1 i 2 oraz w innych rozdzia∏ach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”, SIGNAL
IDUNA Polska mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie obowiàzków
mia∏o wp∏yw na ustalenie okolicznoÊci powstania szkody,
bàdê te˝ na ustalenie wysokoÊci odszkodowania.
KLAUZULA 05
RYZYKO POÂREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
1. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa szkody powsta∏e w wyniku poÊredniego uderzenia pioruna.
2. Za poÊrednie uderzenie pioruna uwa˝a si´ szkod´ wynik∏à
z uszkodzenia bàdê zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia
spowodowanego indukcjà pràdu elektrycznego wywo∏anà wy∏adowaniem atmosferycznym.
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3. Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia - okreÊlony w polisie - stanowiàcy górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska za szkody powsta∏e w okresie ubezpieczenia, okreÊla Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ wysokoÊcià przewidywanej maksymalnej szkody.
4. Ryzyko to nie dotyczy sprz´tu elektronicznego oraz maszyn
elektrycznych jeÊli sà one obj´te ochronà ubezpieczeniowà
w ramach oddzielnego ubezpieczenia lub klauzuli.

1. OOchrona zostaje rozszerzona na mienie we wszystkich
przysz∏ych lokalizacjach u˝ytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczajàcego na terenie Polski i rozpoczyna si´ od momentu przyj´cia lokalizacji do u˝ytku pod warunkiem, ˝e lokalizacje spe∏niajà minimalne wymagane
przez SIGNAL IDUNA Polska zabezpieczenia.
2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zg∏oszenia nowych
miejsc wraz z wartoÊcià znajdujàcego si´ w nich mienia
do SIGNAL IDUNA Polska w ciàgu 30 dni od momentu
przyj´cia ich do u˝ytku i do op∏acenia dodatkowej sk∏adki
która b´dzie obliczona metodà pro rata temporis za ka˝dy dzieƒ ochrony ubezpieczeniowej.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie jest obj´te mienie w transporcie, na wystawach, pokazach, targach.
4. W przypadku nabycia dodatkowego mienia ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ z chwilà jego doubezpieczenia.

KLAUZULA 07
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet Firma”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
1. SIGNAL IDUNA Polska obejmuje automatycznà ochronà
ubezpieczeniowà, bez koniecznoÊci wczeÊniejszej deklaracji, wzrost wartoÊci mienia zwiàzany z jego nabyciem,
ulepszeniem (modernizacjà, remontem, itp.), przeszacowaniem.
2. Suma ubezpieczenia ulega podwy˝szeniu z chwilà przejÊcia na Ubezpieczajàcego ryzyka zwiàzanego z posiadaniem tego mienia. Ubezpieczajàcy jest jednak zobowiàzany pod rygorem niewa˝noÊci klauzuli zg∏osiç zwi´kszenie
sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u w okresie ubezpieczenia oraz po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia, je˝eli koniec okresu ubezpieczenia nie jest to˝samy z koƒcem kwarta∏u za okres,
w którym trwa∏a ochrona ubezpieczenia.
3. Sk∏adka za doubezpieczenie jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem, ˝e wynosi ona za dany kwarta∏ 50% wartoÊci sk∏adki wyliczonej od kwoty zg∏oszonego zwi´kszenia
sumy ubezpieczenia, bez wzgl´du na rzeczywistà dat´
nabycia (obj´cia w posiadanie) mienia, natomiast za pozosta∏y okres do koƒca trwania umowy ubezpieczenia,
wed∏ug zasady pro rata temporis.
4. OdpowiedzialnoÊç SIGNAL IDUNA Polska w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczona jest
do 20% sumy ubezpieczenia nie wi´cej jednak ni˝ do
kwoty 2.000.000 z∏.
Je˝eli ∏àczna wartoÊç ubezpieczeniowa (liczàc od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia) nabytego mienia przekracza ww.
kwot´, mienie to na wniosek ubezpieczajàcego podlega odr´bnemu ubezpieczeniu.

KLAUZULA 10
PRZENIESIENIA
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet Firma”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku wykupienia
Ubezpieczonego przez inny podmiot lub po∏àczenia z innym
podmiotem, nowy w∏aÊciciel lub nowopowsta∏y podmiot
wchodzi we wszystkie prawa i obowiàzki wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednak˝e stronom przys∏uguje
prawo wypowiedzenia umowy w terminie do 2 miesi´cy od
daty zmiany stosunków w∏asnoÊci, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzeniem.
KLAUZULA 11
VAT
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e odszkodowanie b´dzie wyp∏acane wraz z podatkiem VAT pod warunkiem, i˝ ubezpieczajàcy nie
dokona∏ odliczenia podatku VAT, jednak w kwocie nie wi´kszej ni˝
wynosi suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia
podana we wniosku lub za∏àczniku do wniosku (polisy).

KLAUZULA 08
MIEJSCA UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
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KLAUZULA 12

SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
1. Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powsta∏e w ubezpieczanych budynkach i budowlach równie˝ w trakcie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji o ile prace te nie wymagajà zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, pozwolenia na
budow´.
2. Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia - okreÊlony w polisie - stanowiàcy górnà granic´ odpowiedzialnoÊci SIGNAL IDUNA Polska za szkody powsta∏e w okresie ubezpieczenia, okreÊla Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ wysokoÊcià przewidywanej maksymalnej szkody.
3. Z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ odpowiedzialnoÊci wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ochronà
ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
1) powsta∏e w budynkach lub budowlach wybudowanych bez wymaganych decyzji administracyjnych;
2) powsta∏e wskutek dzia∏ania deszczu nawalnego, gradu, Êniegu bàdê zalegania Êniegu lub lodu;
3) spowodowane wydostaniem si´ wody, pary wodnej
lub p∏ynów z przewodów i urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych.

UBEZPIECZENIE RYZYKA PRZEWRÓCENIA SI¢ DRZEW
LUB BUDOWLI
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
SIGNAL IDUNA Polska obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia strony uzgodni∏y, ˝e:
1. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa szkody powsta∏e w wyniku przewrócenia si´ drzew lub budowli na ubezpieczone
mienie.
2. Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia - okreÊlony w polisie - stanowiàcy górnà granic´ odpowiedzialnoÊci
SIGNAL IDUNA Polska za szkody powsta∏e w okresie
ubezpieczenia, okreÊla Ubezpieczajàcy, kierujàc si´ wysokoÊcià przewidywanej maksymalnej szkody.
3. SIGNAL IDUNA Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
szkody powsta∏e wskutek zawalenia si´ budynków lub
budowli przeznaczonych do rozbiórki lub o charakterze
tymczasowym.
KLAUZULA 13
ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ O SZKODY POWSTA¸E
W BUDYNKACH I BUDOWLACH W TRAKCIE BUDOWY,
PRZEBUDOWY, REMONTU LUB MODERNIZACJI
Z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Pakiet FIRMA”
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