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§ 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wszystkich Ryzyk Monta owych

1.  Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk 

Monta owych, zwanych dalej Warunkami Ogólnymi, AIG Europe Limi-

ted, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedzi-

ba g ówna: The AIG Building, 58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB, 

Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Oddzia  

w Polsce zarejestrowany w S dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII 

Wydzia  KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-8  siedziba 

g ówna: ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa, zwana dalej „AIG” 

zawiera z Ubezpieczaj cym umow  ubezpieczenia, zwan  dalej „Umo-

w ”.

§ 2. Polisa

1.  Polisa okre la warunki na jakich zosta a zawarta umowa ubezpieczenia.

2.  Ka dy wyraz lub wyra enie, któremu przypisano szczególne znaczenie 

w polisie lub którejkolwiek cz ci warunków ubezpieczenia, zachowuje 

takie samo znaczenie gdziekolwiek wyst pi.

§ 3. Strony umowy

1.  Przez Ubezpieczaj cego rozumie  nale y przedsi biorc  w rozumieniu 

przepisów o dzia alno ci gospodarczej, który zawar  Umow  z AIG i na 

tej podstawie zobowi za  si  do zap aty sk adki.

2.  Umowa mo e zosta  zawarta na rzecz osoby trzeciej. Obowi zki wyni-

kaj ce z takiej Umowy obci aj  Ubezpieczaj cego. AIG mo e podnie  

równie  przeciwko osobie trzeciej zarzuty, które maj  wp yw na odpo-

wiedzialno  AIG z tytu u Umowy. Odszkodowanie z tytu u Umowy na 

rzecz osoby trzeciej AIG mo e wyp aci  Ubezpieczaj cemu za zgod  

osoby, na rzecz której Umowa zosta a zawarta.

§ 4. Postanowienia dodatkowe lub odmienne 
oraz sprawy nie uregulowane w umowie

1.  AIG mo e zgodzi  si  na wprowadzenie do Umowy postanowie  dodat-

kowych lub odmiennych od ustalonych w Warunkach Ogólnych, pod 

warunkiem ich zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami prawa.

2.  We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Umowie oraz w Wa-

runkach Ogólnych, zastosowanie maj  odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego i o dzia alno ci ubezpieczeniowej oraz inne obowi zuj ce 

przepisy prawa.

§ 5. Informacje podstawowe

1.  Umowa mo e przewidywa  rozszerzenie zakresu odpowiedzialno ci, 

zgodnie z postanowieniami dodatkowych klauzul, których tre  wyra -

nie wskazuje, i  zastosowanie do nich maj  niniejsze Warunki Ogólne.

2.  Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  szkody na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, i tylko w miejscu, które zosta o okre lone w Umowie, 

chyba e Umowa stanowi inaczej.

 

ROZDZIA  I – SZKODY MATERIALNE

§ 6. Przedmiot ubezpieczenia

1.  Na bazie niniejszych warunków ogólnych ubezpieczeniem obj te s  wy-

mienione w polisie pozycje, na które mog  si  sk ada :

a)  roboty monta owe (w tym koszt monta u oraz pozycje b d ce przed-

miotem monta u cznie z frachtem,c em i op atami);

b)  mienie po o one w miejscu monta u lub na terenie przylegaj cym 

do miejsca monta u i nale ce do lub b d ce w pieczy, na przecho-

waniu lub pod kontrol  Zleceniodawcy (ów) lub Wykonawcy(ów), 

o ile podczas okresu ubezpieczenia szkody w tym mieniu wydarzy-

y si  w bezpo rednim zwi zku z monta em, budow  lub próbnym 

rozruchem pozycji ubezpieczonych w ramach niniejszego Rozdzia-

u i pod warunkiem, e dla tego mienia zosta a wpisana oddzielna 

suma w polisie. To pokrycie nie ma jednak zastosowania do maszyn 

budowlanych/ monta owych, sprz tu i zaplecza budowy/monta u.

§ 7. Zakres ubezpieczenia

1.  Z zastrze eniem wy cze  do niniejszych ogólnych warunków, ubez-

pieczenie obejmuje wszelkie szkody bezpo rednie i materialne w sto-

sunku do pozycji wymienionych w §6, polegaj ce na ich zniszczeniu lub 

uszkodzeniu, które nast pi o wskutek zdarze  o charakterze nag ym 

i nieprzewidzianym, w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia.

2.  Z uwzgl dnieniem postanowie  w ust. 1, ubezpieczenie obejmuje szko-

dy poci gaj ce za sob  konieczno  naprawy lub wymiany, podlegaj -

cych ubezpieczeniu pozycji.

3.  Ponadto AIG zrefunduje Ubezpieczaj cemu równie  koszt uprz tni cia 

pozosta o ci po szkodzie w nast pstwie ka dego zdarzenia powoduj ce-

go powstanie roszczenia z tytu u niniejszej umowy pod warunkiem, e 

w Polisie zosta a wpisana oddzielna suma w tej pozycji.

§ 8. Wy czenia szczególne do Rozdzia u I

1.  AIG nie ponosi odpowiedzialno ci za:

a)  franszyz  redukcyjn , której wysoko  okre lona jest w umowie 

ubezpieczenia i która pomniejsza odszkodowanie za szkod  spowo-

dowan  ka dym zdarzeniem szkodowym;

b)  jakiegokolwiek rodzaju straty nast pcze, w tym kary umowne, straty 

spowodowane opó nieniem, niewype nieniem, utrat  kontraktu;

c)  straty lub szkody spowodowane b dami projektowymi, materia owy-

mi lub odlewniczymi i wadliwym wykonaniem, z wyj tkiem b dów 

w trakcie monta u;

AIG EUROPE LIMITED ODDZIA  W POLSCE

z siedzib  w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK MONTA OWYCH

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddzia u AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce z siedzib  w Warszawie w dniu 30 listopada 2012 roku 
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 01 grudnia 2012 r. i maj  zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
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d)  normalne zu ycie, korozj , utlenienie, powstawanie osadów;

e)  straty lub uszkodzenia akt, rysunków, rachunków, asygnat, gotówki, 

znaczków, dokumentów, skryptów d u nych, papierów warto cio-

wych lub czeków;

f)  straty lub szkody ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji;

g)  kradzie  zwyk , bez oznak w amamnia lub rabunku, przedmiotu 

ubezpieczenia.

§ 9. Suma ubezpieczenia

1.  Suma ubezpieczenia stanowi górn  granic  odpowiedzialno ci AIG za 

szkod .

2.  Suma ubezpieczenia okre la Umowa.

3.  Suma ubezpieczenia powinna stanowi :

a)  w odniesieniu do pozycji wymienionych w §6 ust 1 punkt a): pe n  

warto  odtworzeniow  ka dej pozycji przy zako czeniu monta u, 

w cznie z frachtem, c em, pozosta ymi op atami i kosztem monta u;

b)  w odniesieniu do pozycji wymienionych w §6 ust 1 punkt b): mak-

symalna, przewidywana przez Ubezpieczaj cego warto  szkody 

w mieniu po o onym na terenie zleceniodawcy i zg oszonym do ubez-

pieczenia.

4.  Ubezpieczaj cy zobowi zuje si  podwy szy  lub obni y  sumy ubez-

pieczenia w przypadku istotnych fluktuacji robocizny lub cen, z za-

strze eniem, e takie podwy szenie lub obni enie b dzie skutecz-

ne dopiero po potwierdzeniu go przez AIG stosownym aneksem do 

umowy.

5.  Je eli suma ubezpieczenia b dzie ni sza od kwoty wymaganej jako pod-

legaj cej ubezpieczeniu zgodnie z ust. 3, zachodzi niedoubezpieczenie 

i wówczas b d  mia y zastosowanie zapisy §10 niniejszych ogólnych 

warunków.

§ 10. Niedoubezpieczenie

1.  W przypadku gdy zadeklarowane przez Ubezpieczaj cego sumy ubez-

pieczenia dla pozycji wymienionych w §6 ust 1 s  ni sze od odpowia-

daj cej im warto ci okre lonej w §9 ust 3, AIG wyp aci odszkodowanie 

w wysoko ci wynikaj cej z takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana 

suma ubezpieczenia b dzie si  mia a do kwoty faktycznej, ca kowitej 

warto ci ubezpieczanego mienia.

2.  Ka dy przedmiot ubezpieczenia podlega niniejszemu warunkowi osobno.

§ 11. Ubezpieczenie powy ej warto ci

1.  Je eli zadeklarowana suma ubezpieczenia jest wy sza od faktycznej 

warto ci mienia wyznaczonej t  sam  metod  co zadeklarowana suma 

ubezpieczenia owiedzialno  AIG ograniczona jest do wysoko ci fak-

tycznej szkody lub straty, a umowa ubezpieczenia nie ma skutku praw-

nego co do nadwy ki ponad warto  ubezpieczenia.

§ 12. Ustalenie wysoko ci szkody i odszkodowania

1.  Wysoko  szkody odpowiada:

a)  w przypadku szkody cz ciowej podlegaj cej naprawie koszt napra-

wy konieczny do przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu w ja-

kim by  bezpo rednio przed wydarzeniem si  szkody, po potr ceniu 

warto ci odzysku;

b)  w przypadku szkody ca kowitej warto  rzeczywista mienia bezpo-

rednio przed wydarzeniem si  szkody, po potr ceniu warto ci od-

zysku, jednak tylko w zakresie, w jakim koszty b d ce przedmiotem 

roszczenia musia y by  poniesione przez Ubezpieczaj cego i w zakre-

sie, w jakim s  one w czone do sum ubezpieczenia i z zastrze eniem, 

e zosta y dotrzymane postanowienia i warunki umowy.

2.  AIG dokona wyp aty odszkodowania dopiero po przekonaniu si  na 

podstawie przed o onych rachunków i dokumentów, e dokonano 

napraw lub wymiany. Wszystkie szkody, które mog  by  naprawione, 

powinny zosta  naprawione, je eli jednak koszt naprawienia szkody 

osi gnie lub przekroczy warto  rzeczywist  mienia bezpo rednio przed 

wydarzeniem si  szkody, likwidacja szkody zostanie dokonana na pod-

stawie przewidzianej w ust. 1, punkt b) powy ej.

3.  AIG poniesie koszty napraw prowizorycznych, je eli stanowi  one cz  

napraw ostatecznych i nie zwi ksz  ca kowitych kosztów naprawy.

4.  Koszty jakichkolwek zmian, uzupe nie  i/lub ulepsze  nie podlegaj  

odszkodowaniu w ramach niniejszej umowy.

5.  Wszelkie koszty dodatkowe poniesione z tytu u pracy w godzinach 

nadliczbowych, pracy w porze nocnej, pracy w wi ta ustawowe oraz 

transportu ekspresowego, b d  obj te niniejsz  umow  ubezpieczenia 

jedynie w przypadku, gdy zostanie to wyra nie uzgodnione na pi mie.

§ 13. Wyp ata w gotówce, naprawa 
lub wymiana ubezpieczonego mienia

1.  Spe nienie wiadczenia ubezpieczeniowego polega, wed ug wyboru AIG, 

na wyp acie odszkodowania w gotówce lub te  wymianie lub naprawie 

uszkodzonego mienia lub jego cz ci.

2.  Ca kowity koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia nie mo e 

przekroczy  odpowiadaj cej mu sumy ubezpieczenia okre lonej w umo-

wie ubezpieczenia, a wyp acone przez AIG odszkodowanie nie b dzie 

wi ksze od kosztów, jakie nale a oby ponie  na tak  napraw  lub wy-

mian  w dniu wydarzenia si  szkody.

ROZDZIA  II – ODPOWIEDZIALNO  CYWILNA

§ 14. Przedmiot ubezpieczenia

1.  AIG udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w zwi zku z prowadzeniem 

okre lonych w umowie prac budowlanych lub posiadanym i wykorzy-

stywanym w trakcie tych prac mieniem, ubezpieczaj cy jest prawnie 

zobowi zany do naprawienia szkody poniesionej przez osob  trzeci  

w nast pstwie:

a)  uszkodzenia cia a lub choroby wskutek wypadku (oboj tnie czy 

miertelnego);

b)  utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,

je eli zdarzy y si  na miejscu budowy lub w jego bezpo rednim s siedz-

twie podczas okresu ubezpieczenia.

§ 15. Zakres ubezpieczenia

1.  AIG zapewni Ubezpieczaj cemu pokrycie:

a)  wszelkich wiadcze  w granicach odpowiedzialno ci Ubezpieczaj ce-

go z tytu u szkód wymienionych w § 14 z zastrze eniem wy cze  do 

niniejszych ogólnych warunków;
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b)  wszelkich kosztów i wydatków procesowych, które Ubezpieczaj cy 

by  zmuszony zwróci  wnosz cemu roszczenie oraz wszelkich kosz-

tów i wydatków procesowych poniesionych za pisemn  zgod  AIG 

z zastrze eniem, e odpowiedzialno  AIG nie przekroczy sum gwa-

rancyjnych wymienionych w Polisie.

 

§ 16. Wy czenia szczególne 
do Rozdzia u II

1.  AIG nie zapewnia Ubezpieczaj cemu odszkodowania za:

a)  franszyz  redukcyjn  okre lon  w Polisie, któr  Ubezpieczaj cy po-

nosi sam w ka dym zdarzeniu;

b)  koszty poniesione na wykonanie, ponowne wykonanie, napra-

w  lub wymian  jakichkolwiek pozycji, które s  ubezpieczone lub 

mog  by  ubezpieczone w ramach Rozdzia u I niniejszych warun-

ków ogólnych;

c)  uszkodzenie mienia, gruntu lub budynków spowodowane wibracj  

lub usuni ciem, lub os abieniem elementów no nych lub no no ci 

gruntu, lub uszkodzenie cia a osób, lub uszkodzenie mienia w wyniku 

takiej szkody, chyba, e umówiono si  inaczej, a stosowna adnotacja 

zosta a poczyniona w umowie.

2.  AIG nie ponosi odpowiedzialno ci za zobowi zania powsta e w nast p-

stwie:

a)  uszkodzenia cia a lub choroby pracowników lub robotników Wyko-

nawcy(ów), Zleceniodawcy(ów) lub innej firmy zwi zanej z pracami 

kontraktowymi, które w ca o ci lub cz ci s  ubezpieczone w ramach 

Rozdzia u I; wy czenie niniejsze odnosi si  równie  do cz onków ich 

rodzin;

b)  strat i uszkodze  mienia nale cego do lub b d cego w pieczy, na 

przechowaniu lub pod kontrol  Wykonawcy(ów), Zleceniodaw-

cy(ów) lub innej firmy zwi zanej z robotami, które w ca o ci lub 

cz ci s  ubezpieczone w ramach Rozdzia u I, lub pracowników, lub 

robotników wymienionych wy ej podmiotów;

c)  wypadków spowodowanych przez pojazdy dopuszczone do ruchu 

drogowego, tabor p ywaj cy lub samoloty;

d)  zgody Ubezpieczaj cego na zap acenie jakiejkolwiek sumy jako od-

szkodowania lub innego wiadczenia chyba, e takie zobowi zanie 

powsta oby niezale nie od wyra enia takiej zgody.

§ 17. Postanowienia szczególne 
do Rozdzia u II

1.  Bez pisemnej zgody AIG, Ubezpieczaj cy ani nikt inny w jego imieniu 

nie uzna odpowiedzialno ci i nie uczyni adnej oferty lub przyrzeczenia, 

i nie podejmie adnego zobowi zania do wyp aty odszkodowania. AIG 

jest uprawnione, wed ug w asnego uznania, do przej cia i prowadzenia 

w imieniu Ubezpieczaj cego obrony przed roszczeniami, do zaspoko-

jenia roszcze  lub do dochodzenia we w asnym interesie i w imieniu 

Ubezpieczaj cego roszcze  o odszkodowanie lub inne wiadczenia oraz 

b dzie posiada  pe n  swobod  w prowadzeniu post powania i zaspoko-

jeniu roszcze . Ubezpieczaj cy udzieli wszelkich informacji i pomocy, 

jakich AIG mo e za da  w zwi zku z prowadzonym post powaniem 

likwidacyjnym.

2.  AIG mo e zap aci  Ubezpieczaj cemu sum  gwarancyjn  z tytu u po-

jedynczego zdarzenia szkodowego (jednak e z potr ceniem wszelkich 

sum ju  zap aconych w ramach odszkodowania z tego tytu u) lub jak -

kolwiek mniejsz  sum , któr  mog  by  zaspokojone roszczenia wyni-

kaj ce ze zdarzenia, po czym AIG b dzie zwolnione z dalszej odpowie-

dzialno ci za takie zdarzenie w ramach niniejszego Rozdzia u.

ROZDZIA  III
– POSTANOWINIA GENERALNE 

DLA ROZDZIA ÓW I,II

§ 18. Wy czenia ogólne

1.  AIG nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie, utrat  lub zniszcze-

nie jakiegokolwiek mienia oraz za szkody osobowe bezpo rednio lub 

po rednio spowodowane, powsta e lub zwi kszone wskutek:

 

a)  wojna, inwazja, wrogie dzia anie drugiego pa stwa, dzia ania wo-

jenne bez wzgl du na fakt, czy wojn  wypowiedziano czy te  nie, 

wojna domowa, bunt, przewrót, powstanie, dzia ania si  zbrojnych 

lub uzurpatorskich w adz, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu 

wyj tkowego, rozruchy, strajki, niepokoje pracownicze, akty terro-

rystyczne, które w rozumieniu niniejszych szczególnych warunków 

oznaczaj  wszelkiego rodzaju dzia ania z u yciem przemocy lub 

próby zastraszenia spo ecze stwa lub jego cz ci w celu osi gni cia 

korzy ci politycznych, konfiskata, zaw aszczenie, nacjonalizacja, re-

kwizycja, zniszczenie, które nast pi o na mocy aktu prawnego, nieza-

le nie od jego formy, wydanego przez w adze pa stwowe, publiczne, 

lokalne lub celne;

b)  reakcji j drowej, promieniowania j drowego lub ska enia radioak-

tywnego;

c)  umy lnego dzia ania lub ra cego niedbalstwa Ubezpieczaj cego lub 

jego przedstawicieli;

d)  ca kowitego lub cz ciowego przerwania robót.

2.  Ze wzgl du na to, e wy czenia ogólne wymienione powy ej w punk-

cie a) stanowi  fakty powszechnie znane, tote  na Ubezpieczaj cym 

spoczywa obowi zek dowodu, e wymienione, wy czone zdarzenie nie 

by o w tym wypadku przyczyn  powstania szkody.

§ 19. Okres ubezpieczenia

1.  Odpowiedzialno  AIG rozpoczyna si , mimo jakiejkolwiek innej daty 

wymienionej w Polisie, bezpo rednio po rozpocz ciu robót lub po wy a-

dunku mienia wpisanego do Polisy na miejscu monta u i trwa do chwili 

odbioru lub zako czenia pierwszego rozruchu próbnego lub obci enia 

próbnego, w zale no ci od tego, co nast pi wcze niej, jednak nie d u ej, 

ni  cztery tygodnie (chyba, e umówiono si  inaczej na pi mie) od dnia 

rozpocz cia rozruchu próbnego lub obci enia próbnego. Je eli jednak 

jaka  cz  instalacji lub jedna lub wi cej maszyn zosta a(y) poddana(e) 

próbom i/lub oddana(e) do eksploatacji lub odebrana(e), pokrycie w 

odniesieniu do tej szczególnej cz ci instalacji i jakakolwiek wynikaj ca 

st d odpowiedzialno  ko cz  si , trwa natomiast pokrycie dla pozosta-

ych cz ci. Ubezpieczenie wygasa najpó niej w dniu w którym umowa 

ubezpieczenia ulega rozwi zaniu

2.  W przypadku pozycji u ywanych ubezpieczenie ko czy si  jednak na-

tychmiast w momencie rozpocz cia prób.

§ 20. Obowi zki Ubezpieczaj cego

1.  Nale yte przestrzeganie i wype nianie warunków umowy ubezpieczenia, 

o ile odnosz  si  one do obowi zków Ubezpieczaj cego, jak równie  praw-

dziwo  o wiadcze  i odpowiedzi w kwestionariuszu oraz we wniosku z o-

onym przez Ubezpieczaj cego, stanowi  warunek wst pny wszelkich zo-

bowi za  ze strony AIG. Niezastosowanie si  do powy szych obowi zków 

mo e spowodowa  odmow  wyp aty odszkodowania lub jego obni enie.

2.  Ubezpieczaj cy, na swój w asny koszt, podejmie wszelkie stosowne 

rodki ostro no ci oraz spe ni wszelkie uzasadnione zalecenia Ubez-
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pieczaj cego, aby nie dopu ci  do powstania straty lub szkody, a tak e 

spe ni wszelkie wymagania ustawowe oraz zalecenia producenta.

3.  AIG zastrzegaja sobie prawo w dowolnym, stosownym terminie doko-

na , poprzez swych przedstawicieli, inspekcji ubezpieczanego mienia 

w celu wyceny ryzyka powstania szkody, a Ubezpieczaj cy dostar-

czy przedstawicielom AIG wszelkich niezb dnych do tego informacji, 

dokumentów, jak równie  prawo wst pu do pomieszcze  (i terenów) 

w których znajduje si  ubezpieczone mienie i wyposa enie.

4.  Ubezpieczaj cy bezzw ocznie powiadomi AIG na pi mie o wszelkich 

zmianach okoliczno ci, mog cych mie  wp yw na zwi kszenie prawdo-

podobie stwa wyst pienia szkody oraz na swój w asny koszt podejmie 

dodatkowe rodki ostro no ci, jakich mog  wymaga  okoliczno ci. Za-

kres ubezpieczenia i wysoko  sk adki zostan  odpowiednio skorygo-

wane, je li b dzie taka potrzeba.

W takich okoliczno ciach Ubezpieczaj cy nie mo e dokonywa , ani 

dopu ci  do dokonania istotnych zmian, które zwi ksza yby prawdo-

podobie stwo wyst pienia szkody, je eli od AIG nie uzyska na pi mie 

potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia.

5.  W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które mog oby da  podstaw  

do roszcze  z tytu u umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie ni-

niejszych szczególnych warunków, Ubezpieczaj cy jest zobowi zany:

a)  natychmiast powiadomi  AIG telefonicznie oraz na pi mie, podaj c 

szacunkow  przyczyn  oraz rozmiar straty lub szkody;

b)  u y  wszelkich dost pnych rodków w celu ograniczenia szkody 

w ubezpieczonym mieniu oraz zabezpieczenia bezpo rednio zagro o-

nego mienia przed szkod ;

c)  zachowa  uszkodzone cz ci i udost pni  je przedstawicielowi lub 

rzeczoznawcy AIG;

d)  udost pni  AIG wszelkie dokumenty, których b dzie wymaga  w celu 

ustalenia okoliczno ci powstania szkody i okre lenia jej rozmiarów;

e)  poinformuje organa policji w przypadku szkód spowodowanych kra-

dzie  lub w amaniem.

AIG nie odpowiada w adnym przypadku za szkody, o których nie otrzy-

ma  zawiadomienia w ci gu 14 dni od ich wydarzenia.

Po zawiadomieniu AIG stosownie do niniejszego warunku Ubezpieczj -

cy mo e dokona  napraw lub wymiany w przypadku drobnych szkód; 

we wszystkich innych przypadkach.

6.  Ubezpieczaj cy zagwarantuje przedstawicielowi AIG mo liwo  ogl -

dzin szkody przed dokonaniem jakichkolwiek napraw lub zmian.

7.  Je eli przedstawiciel AIG nie przeprowadzi ogl dzin w czasie, jaki mo -

na uwa a  za stosowny w danych okoliczno ciach, Ubezpieczaj cy jest 

upowa niony do rozpocz cia napraw lub wymiany.

8.  Odpowiedzialno  AIG w ramach niniejszej umowy w odniesieniu do 

jakiejkolwiek pozycji ustanie, je eli taka pozycja nie zostanie naprawio-

na w a ciwie i bez zw oki.

§ 21. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1.  Umow  zawiera si  w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci.

2.  Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku z o onego 

przez Ubezpieczaj cego lub jego przedstawiciela, w którym jest on zo-

bowi zany wed ug. swej najlepszej wiedzy poda  informacje dotycz ce 

w szczególno ci samego przedmiotu ubezpieczenia, jego zabezpiecze , 

oczekiwanego zakresu ubezpieczenia, oraz odpowiedzie  na pytania 

zadane przez AIG w ewentualnej korespondencji. Wniosek ten, wraz 

z korespondencj  staje si  integraln  cz ci  Umowy.

3.  AIG akceptuj c Wniosek o zawarcie Umowy wystawia Polis  okre laj -

c  warunki na jakich Umowa zasta a zawarta.

4.  Wszelkie zmiany w Umowie mog  by  dokonane wy cznie w formie 

pisemnej, pod rygorem niewa no ci. Postanowienie to nie ogranicza 

prawa AIG do jednostronnej jej zmiany w przypadkach okre lonych 

w ustawie i Umowie.

 

5.  AIG potwierdza dokonanie zmiany w Umowie wystawiaj c Aneks lub 

Dodatek do Polisy.

6.  AIG dopuszcza tak e mo liwo  potwierdzenia zawarcia tymczasowej 

Umowy, lub wprowadzenia do niej Zmian, w innej formie pisemnej ni  

wymienione w ust. 3 lub 5 (np. w postaci Noty Pokrycia), jednak doku-

menty te obowi zuj  tylko do momentu wystawienia w a ciwych doku-

mentów ubezpieczeniowych: polisy b d  Aneksu (Dodatku) do polisy, 

z zastrze eniem ust. 7. W momencie wystawienia w a ciwego dokumen-

tu ubezpieczenia, dokument tymczasowy (np. Nota Pokrycia) traci moc 

i jest uwa any za nieby y.

7.  Na podstawie dokumentu, o którym mowa ust. 6, AIG udziela ochro-

ny ubezpieczeniowej zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi 

i ich brzmieniem, do czasu ostatecznej akceptacji wniosku, nie d u ej 

jednak ni  przez okres podany w dokumencie. Je eli AIG w terminie 

powy szym odmówi zawarcia ubezpieczenia, to ubezpieczenie wygasa 

z chwil  otrzymania przez Ubezpieczaj cego odmowy, a ubezpieczaj cy 

zobowi zany jest do zap aty sk adki za okres, przez który AIG udziela o 

ochrony ubezpieczeniowej.

§ 22. Sk adka ubezpieczeniowa
i konsekwencje jej niezap acenia

1.  Sk adk  ubezpieczeniow  ustala si  za czas trwania odpowiedzialno ci 

AIG na podstawie wyceny ryzyka, dokonanej i potwierdzonej pisemnie 

przez AIG z uwzgl dnieniem stawek stosowanych przez AIG w dniu za-

warcia umowy.

2.  W braku odmiennych postanowie , Ubezpieczaj cy jest zobowi za-

ny do zap aty pe nej sk adki okre lonej w Polisie w ci gu 14 dni od 

daty otrzymania Polisy b d  Aneksu (Dodatku) do Umowy. Za dat  

zap acenia sk adki uwa a si  dat  stempla pocztowego lub bankowe-

go, potwierdzaj cego dokonanie przelewu nale nej sk adki na kon-

to AIG. W przypadku, gdy uzyskanie takiego stempla na przekazie 

pocztowym lub bankowym jest niemo liwe lub nie nast pi o, za dat  

zap acenia sk adki uwa a si  dat  wp ywu rodków pieni nych na 

konto AIG.

3.  Polisa i Aneks (Dodatek) do Umowy stanowi  w a ciwe dokumenty, na 

podstawie których Ubezpieczaj cy zobowi zany jest wp aci  nale n  

sk adk  na konto AIG w uzgodnionym terminie.

4.  Na wniosek Ubezpieczaj cego, AIG wystawi odpowiedni rachunek, 

nie zwalnia to jednak Ubezpieczaj cego z obowi zku op acenia sk adki 

b d  jej raty w terminie, okre lonym w Umowie lub w Aneksie.

5.  AIG dopuszcza mo liwo  op acenia sk adki w ratach (maksymalnie 

cztery raty). O ile nie umówiono si  inaczej z tytu u p atno ci ratalnej 

sk adk  nale n  do zap aty powi ksza si  zgodnie z postanowieniami 

Umowy, zapisanymi w Polisie.
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6.  W braku odmiennych postanowie , Ubezpieczaj cy zobowi zany jest 

do zap aty poszczególnych rat w terminach równomiernie roz o onych 

na ca y okres ubezpieczenia.

7.  W razie zg oszenia szkody powoduj cej odpowiedzialno  AIG, niezap a-

cone raty sk adki za ca y okres Umowy staj  si  wymagalne w dniu usta-

lenia odszkodowania i potr cone zostan  z wyp acanego odszkodowania.

8.  Niezap acenie którejkolwiek raty sk adki w wyznaczonym terminie po-

woduje rozwi zanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, od dnia 

nast puj cego po dniu, w którym up yn  termin p atno ci, chyba 

e umówiono si  inaczej.

 

9.  Je eli Umowa uleg a rozwi zaniu z powodu niezap acenia raty sk adki, 

AIG mo e da  zap aty sk adki za okres, przez który ponosi o odpo-

wiedzialno , w wysoko ci wynikaj cej z proporcji do okresu, za który 

nale na jest niezap acona jej rata.

10.  Rozwi zanie Umowy, o którym mowa w ust. 8. AIG mo e uzna  na 

wniosek Ubezpieczaj cego za nieby e, przy czym skutek powy szy 

nast pi po spe nieniu przez Ubezpieczaj cego okre lonych przez AIG 

warunków, a w szczególno ci po zap aceniu sk adki z odsetkami za 

zw ok . Uznanie rozwi zania umowy za nieby e mo e nast pi  wy-

cznie pod warunkiem, e po jej rozwi zaniu nie dosz o do szkody 

w przedmiocie ubezpieczenia.

11.  Sk adka ustalona w Umowie jest sk adk  minimaln  i nie podlega 

zwrotowi, z zastrze eniem zapisów w § 36.

§ 23. Prawdziwo  podawanych informacji

1.  Ubezpieczaj cy zobowi zany jest poda  do wiadomo ci AIG wszystkie 

znane sobie okoliczno ci, o które AIG zapytywa  we wniosku albo przed 

zawarciem Umowy w innych pismach.

2.  Je eli w trakcie trwania Umowy wyst pi y zmiany okoliczno ci opisanych 

w pkt. 1 powy ej lub wyst pi y nowe okoliczno ci, poci gaj ce za sob  

zwi kszenie prawdopodobie stwa wypadku, Ubezpieczaj cy zobowi za-

ny jest zg asza  je do AIG niezw ocznie po otrzymaniu o nich wiadomo ci.

3.  Za czynniki zwi kszaj ce prawdopodobie stwo wypadku uwa a si  

mi dzy innymi:

a)  zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

w miejscu ubezpieczenia;

b)  og oszenie upad o ci Ubezpieczaj cego, otwarcie post powania uk a-

dowego lub likwidacji przedsi biorstwa lub zak adu;

c)  zmian  zakresu wykonywania prac kontraktowych.

4.  Je eli Ubezpieczaj cy poda  niezgodne z prawd  okoliczno ci opisane 

powy ej lub zatai  okoliczno ci, maj ce wp yw na prawdopodobie stwo 

wypadku, AIG jest wolne od odpowiedzialno ci, chyba e okoliczno ci 

te nie mia y wp ywu na zwi kszenie prawdopodobie stwa wypadku ob-

j tego Umow .

5.  Je eli AIG zawar o Umow , mimo braku odpowiedzi Ubezpieczaj ce-

go na poszczególne pytania we wniosku lub innych pismach, pomini te 

okoliczno ci uwa a si  za nieistotne.

§ 24. Ujawnienie okoliczno ci 
zwi kszaj cych prawdopodobie stwo wypadku

1.  W razie ujawnienia okoliczno ci, które poci gaj  za sob  zwi kszenie 

prawdopodobie stwa wypadku, AIG mo e odpowiednio zwi kszy  

sk adk , poczynaj c od chwili, gdy zasz a ta okoliczno , nie wcze niej 

jednak ni  od pocz tku bie cego okresu ubezpieczenia. W takim przy-

padku AIG wezwie Ubezpieczaj cego do zap aty podwy szonej sk ad-

ki, a Ubezpieczaj cy od momentu otrzymania wezwania ma 14 dni na 

op acenie dodatkowej sk adki lub na odst pienie od Umowy. Je eli 

ujawnienie okoliczno ci nast pi o po wypadku, AIG mo e odpowiednio 

zmniejszy  swoje wiadczenie.

2.  Nie zap acenie dodatkowej sk adki w terminie, o którym mowa w pkt 1 

powy ej, powoduje wyga ni cie Umowy ze skutkiem natychmiasto-

wym.

3.  Je eli ujawniona okoliczno  poci ga za sob  takie zwi kszenie praw-

dopodobie stwa wypadku, e AIG nie zawar oby Umowy, gdyby o tej 

okoliczno ci wiedzia o, mo e od Umowy odst pi  w ci gu mieni ca od 

ujawnienia rzeczonej okoliczno ci. W razie odst pienia od umowy AIG 

nale y si  tylko sk adka za czas trwania umowy

4.  Je eli ujawnienie okoliczno ci nast pi o ju  po wypadku lub w ci gu 

ostatniego miesi ca przed wypadkiem, a przyczyn  wypadku by a wy-

cznie ujawniona okoliczno , AIG mo e odmówi  spe nienia wiad-

czenia.

§ 25. Lustracja obiektu

1.  Na wniosek AIG, Ubezpieczaj cy ma obowi zek umo liwi  dokonanie 

lustracji obiektu, a tak e umo liwi  wgl d w ksi gi rachunkowe i inne 

dokumenty finansowe Ubezpieczaj cego (lub Ubezpieczonego).

§ 26 Sposób i tryb dochodzenia roszcze

1.  Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj ciu zdarzenia obj tego ochron  

ubezpieczeniow , w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado-

mienia AIG informuje o tym Ubezpieczaj cego oraz przeprowadza po-

st powanie dotycz ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadno-

ci zg oszonych roszcze  i wysoko ci odszkodowania, a tak e pisemnie 

lub drog  elektroniczn  informuje Ubezpieczaj cego lub uprawnionego 

z umowy ubezpieczenia o tym, jakie dokumenty s  potrzebne do ustale-

nia odszkodowania.

2.  Je eli w terminach ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia AIG nie wyp aci odszkodowania, zawiadamia pisemnie 

osob  zg aszaj c  roszczenie o przyczynach niemo no ci zaspokojenia 

jej roszcze  w ca o ci lub cz ci, a tak e wyp aca bezsporn  cz  od-

szkodowania.

3.  Je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysoko-

ci ni  okre lona w zg oszonym roszczeniu, AIG informuje o tym pisem-

nie osob  wyst puj c  z roszczeniem, wskazuj c na okoliczno ci oraz 

na podstaw  prawn  uzasadniaj c  ca kowit  lub cz ciow  odmow  

wyp aty odszkodowania. W razie odmowy zaspokojenia ca o ci lub cz -

ci roszczenia, zg aszaj cy powy sze roszczenie ma prawo do dochodze-

nia roszczenia na drodze s dowej.

§ 27. Zg oszenie szkody

1.  Ubezpieczaj cy, powzi wszy wiadomo  o powstaniu szkody, zobowi -

zany jest bezzw ocznie nie pó niej jednak ni  w ci gu 48 godzin od daty 

powstania szkody przes a  do AIG pisemne oraz w drodze faksu powia-

domienie.

2.  Ubezpieczaj cy ma obowi zek sporz dzi  i przes a  do AIG na w asny 

koszt:
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a)  pe ny protokó  szkody, opisuj cy, zgodnie z najlepsz  wiedz  i przekona-

niem Ubezpieczaj cego, czas i przyczyn  powstania szkody, tytu  praw-

ny Ubezpieczaj cego i wszystkich innych osób do uszkodzonego lub 

utraconego mienia oraz wszelkie zastawy na mieniu, jak równie  infor-

macj  o wszelkich innych ubezpieczeniach obejmuj cych dan  szkod ;

b)  pe ny wykaz szkód w mieniu zawieraj cy ilo , opis oraz oszacowan  

rzeczywist  warto  szkody;

c)  odpisy wszelkich pism, orzecze  i aktów zwi zanych z faktem zaj cia 

zdarzenia i powstania szkody.

3.  Ubezpieczaj cy zobowi zany jest na danie AIG dostarczy  wszelkie 

dokumenty potwierdzaj ce istnienie i warto  utraconego lub zniszczo-

nego mienia stanowi cego przedmiot roszczenia.

4.  Ubezpieczaj cy jest zobowi zany, na danie AIG okaza  w siedzibie 

AIG orygina y dokumentów oraz wyrazi  zgod  na uczynienie na nich 

wzmianki, e na ich podstawie odszkodowanie wyp acono.

5.  Ubezpieczaj cy dostarczy AIG wszystkie posiadane lub dost pne mu 

dowody, wskazuj ce na powstanie szkody w ci gu dziesi ciu dni robo-

czych od daty szkody, chyba, e AIG przed u y ten termin na pi mie.

§ 28. Pomoc i wspó praca ze strony Ubezpieczaj cego

1.  Ubezpieczaj cy zobowi zany jest do wspó pracy z AIG we wszystkich 

sprawach zwi zanych ze szkod  oraz udzieli wszelkiej mo liwej pomocy 

w celu umo liwienia AIG precyzyjnego okre lenia okoliczno ci i rozmia-

rów szkody.

2.  Ubezpieczaj cy przedstawi do zbadania przez AIG oraz do skopiowania, 

wszelkie istotne dokumenty, w uzgodnionym czasie i miejscu.

3.  Ubezpieczaj cy b dzie uczestniczy  w rozprawach lub posiedzeniach s -

dowych, udziela  pomocy w zawieraniu ugód, zabezpieczaniu i zapew-

nianiu dowodów, w tym zezna  wiadków.

4.  W przypadku, je eli za zaistnienie szkody odpowiedzialna jest osoba 

trzecia, Ubezpieczaj cy zobowi zany jest zabezpieczy  roszczenia re-

gresowe AIG przeciwko tej osobie. Je eli Ubezpieczaj cy bez zgody AIG 

zrzek  si  roszczenia regresowego w stosunku do osoby odpowiedzialnej 

za powstanie szkody, AIG wolne jest od odpowiedzialno ci.

5.  Ubezpieczaj cy ma obowi zek ujawni  AIG istnienie wszelkich relacji mo-

g cych stanowi  podstaw  do zg oszenia roszczenia odszkodowawczego 

osób trzecich w stosunku do utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego 

mienia (lub jej cz ci), a w szczególno ci rodzaj i zakres takich relacji.

§ 29. Podstawa oraz terminy wyp aty odszkodowania

1.  AIG zobowi zuje si  do wyp aty odszkodowania w terminie trzydziestu 

dni (30), licz c od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2.  Gdyby wyja nienie w powy szym terminie okoliczno ci, koniecznych 

do ustalenia odpowiedzialno ci AIG albo wysoko ci wiadczenia, oka-

za o si  niemo liwe, wiadczenie powinno by  spe nione w ci gu czter-

nastu dni (14) od wyja nienia tych okoliczno ci. Jednak e bezsporn  

cz  wiadczenia AIG powinien spe ni  w terminie przewidzianym 

w ust pie poprzedzaj cym.

§ 30. Arbitra

1.  W przypadku, gdy Ubezpieczaj cy i AIG nie dojd  do porozumienia 

w kwestii oszacowania wysoko ci szkody, warto  szkody mo e zosta  

oszacowana przez niezale nych i bezstronnych rzeczoznawców, z któ-

rych jeden zostanie wybrany przez AIG, a drugi przez Ubezpieczaj cego. 

Wyznaczeni w ten sposób rzeczoznawcy wybior  niezale nego i bez-

stronnego arbitra. Nast pnie, rzeczoznawcy przyst pi  do oszacowania 

i wyceny szkód, podaj c osobno warto  mienia sprzed wyst pienia 

szkody oraz wysoko  szkody.

2.  W przypadku braku zgodno ci pomi dzy rzeczoznawcami, wszelkie ró -

nice zda  przedstawia  b d  oni arbitrowi.

3.  Okre lenie wysoko ci szkody nast pi z chwil  doj cia do porozumienia 

przynajmniej dwóch z tych osób w formie pisemnej, pod rygorem nie-

wa no ci.

4.  Ubezpieczaj cy i AIG ponios  koszty wynagrodzenia i zwróc  wydatki 

powo anych przez siebie rzeczoznawców w proporcjach zgodnych z de-

cyzj  arbitra.

5.  Decyzja, podj ta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, jest 

niepodwa alna, ostateczna i prawomocna.

§ 31. Inne ubezpieczenia

1.  Je li szkoda ubezpieczana na podstawie Umowy zostanie obj ta rów-

nie  innym ubezpieczeniem, AIG wyp aci jedynie cz  odszkodowania 

w proporcji, w jakiej górna granica odpowiedzialno ci, wynikaj ca z za-

wartej z nim Umowy, pozostaje do cznej dla wszystkich ubezpiecze  

sumy ubezpieczenia.

§ 32. Regres

1.  Z dniem zap aty odszkodowania przez AIG roszczenie Ubezpiecza-

j cego przeciw osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod  przechodzi 

z mocy prawa na AIG do wysoko ci zap aconego odszkodowania. Ubez-

pieczaj cy zachowuje prawo pierwsze stwa do dochodzenia roszcze  od 

osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod  w cz ci przekraczaj cej wy-

soko  otrzymanego odszkodowania. Ubezpieczaj cy obowi zany jest 

do wspó pracy z AIG w zakresie dochodzenia odszkodowania od osoby 

trzeciej odpowiedzialnej za szkod .

2.  Nie przechodz  na AIG roszczenia Ubezpieczaj cego przeciwko oso-

bom, z którymi Ubezpieczaj cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym lub za które ponosi odpowiedzialno .

§ 33. Spory s dowe

1.  Spory wynikaj ce z Umowy rozpatruje s d w a ciwy rzeczowo dla sie-

dziby AIG albo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj ce-

go, Ubezpieczonego albo poszkodowanego. Strony mog  si  umówi , 

i  ewentualne spory poddadz  pod rozstrzygni cie s du polubownego, 

powo anego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu post powa-

nia cywilnego.

§ 34. Odst pienie od umowy

1.  Ubezpieczaj cy, b d cy osob  fizyczn , mo e odst pi  od Umowy 

w okresie 30 dni od daty jej zawarcia, a b d cy osob  prawn  w okre-

sie 7 dni od daty zawarcia Umowy, je eli Umowa jest zawarta na okres 

d u szy ni  6 miesi cy. Nie zwalnia go to z obowi zku op acenia sk adki 

za okres udzielonej ochrony. W przypadku gdy odst pienie od Umowy 

nast puje po powstaniu szkody, za któr  AIG ponosi odpowiedzialno , 

Ubezpieczaj cy jest zobowi zany do op acenia ca o ci sk adki za okres 

ubezpieczenia przewidywany i okre lony w Umowie.
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§ 35. Wypowiedzenie umowy

1.  Ubezpieczaj cy i AIG mog  wypowiedzie  Umow  w ka dym momencie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej bez podania przyczyny, z zachowa-

niem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 36. Inne okoliczno ci powoduj ce rozwi zanie umowy

1.  W razie przej cia w asno ci ubezpieczonej nieruchomo ci na inn  osob  

lub jednostk  b d cych przedsi biorcami, prawa i obowi zki wynikaj -

ce z Umowy przechodz  na nowego w a ciciela. W takiej sytuacji AIG 

i nowy w a ciciel mog  wypowiedzie  Umow  z zachowaniem 1-mie-

si cznego terminu wypowiedzenia.

2.  W razie przej cia w asno ci ubezpieczonej ruchomo ci na inn  osob  

lub jednostk  Umowa rozwi zuje si  z dniem przej cia w asno ci. AIG 

zwraca sk adk  za niewykorzystany okres ubezpieczenia tylko wtedy, 

gdy Ubezpieczaj cy zawiadomi  o tym fakcie AIG oraz gdy nie zosta o 

wyp acone odszkodowanie. Zwrot sk adki przys uguje za okres od mo-

mentu otrzymania przez AIG takiego zawiadomienia.

3.  W razie przeniesienia w asno ci ca ego przedsi biorstwa na inn  osob  

lub jednostk , prawa i obowi zki wynikaj ce z Umowy przechodz  na no-

wego w a ciciela. W takiej sytuacji AIG i nowy w a ciciel mog  wypowie-

dzie  Umow  z zachowaniem 1-miesi cznego terminu wypowiedzenia.

4.  Umowa rozwi zuje si  automatyczne w szczególno ci:

–  z up ywem terminu na jaki zosta a zawarta;

–  z up ywem terminu zap aty sk adki, b d  jej raty, je eli nie zosta a 

ona op acona.

§ 37.Sposób rozwi zania umowy 
oraz rozliczenie sk adki

1.  Rozwi zanie Umowy opisane w uprzednich paragrafach nast puje 

w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. O wiadczenie o wypowie-

dzeniu lub odst pieniu umowy nale y przes a  na adres AIG lub adres 

Ubezpieczaj cego, jaki zosta  okre lony we wniosku przy zawieraniu 

Umowy, chyba e wskaza  on inny adres do dor cze .

2.  Rozwi zanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczaj cego z obowi zku op ace-

nia sk adki za okres, w jakim AIG udziela o ochrony ubezpieczeniowej.

3.  AIG zwraca sk adk  za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warun-

kiem, e w trakcie trwania Umowy nie zosta o wyp acone odszkodowanie.

4.  AIG zwraca sk adk  za niewykorzystany okres ubezpieczenia w wy-

soko ci ró nicy pomi dzy sk adk  op acon  przez Ubezpieczaj cego, 

a nale n  AIG, przy czym sk adk  nale n  oblicza si  proporcjonalnie 

do czasu trwania odpowiedzialno ci AIG. Dodatkowo w przypadku wy-

powiedzenia Umowy przez Ubezpieczonego, AIG nalicza koszty mani-

pulacyjne w wysoko ci 15% sk adki nale nej za ca y okres ubezpiecze-

nia, jednak nie mniej ni  PLN 500 i nie wi cej ni  4000 z .

5.  Rozliczenie sk adki powinno nast pi  w ci gu 14 dni od daty wyga ni -

cia ubezpieczenia.

§ 38. Cesja praw

1.  Cesja praw z Umowy wymaga dla swej wa no ci pisemnej zgody AIG.

§ 39. Jurysdykcja

1.  O ile nie umówiono si  inaczej, roszczenia Ubezpieczaj cego wynikaj ce 

z postanowie  Umowy mog  by  dochodzone przed s dami powszech-

nymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 40. Korespondencja

1.  Wszelkie zawiadomienia powinny by  dokonywane na adres AIG li-

stem poleconym, poczt  kuriersk  lub poprzez z o enie pisma osobi cie 

w siedzibie lub biurze regionalnym AIG.

2.  W razie zmiany adresu, Ubezpieczaj cy jest zobowi zany powiadomi  

AIG o tym fakcie, podaj c nowy adres. Niedope nienie tego obowi zku 

skutkowa  b dzie tym, i  pismo wys ane na ostatnio wskazany adres 

b dzie uwa ane za skutecznie dor czone.

§ 41. Przepisy prawa

1.  Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych warunków 

ogólnych podlega  b dzie prawu polskiemu.

2.  Ubezpieczaj cy obowi zany jest przestrzega  obowi zuj cych przepi-

sów o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, w tym:

a)  prowadzeniu ksi g rachunkowych;

b)  chronienia dokumentacji finansowej, tak aby w razie szkody nie zo-

sta a ona zniszczona, uszkodzona lub zagubiona;

c)  prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie 

z przepisami o rachunkowo ci.

3.  Ubezpieczaj cy powinien utrzymywa  ubezpieczone mienie oraz po-

mieszczenia, w którym znajduje si  ubezpieczone mienie, w nale ytym 

stanie technicznym oraz zabezpieczenia swojego mienia zgodnie z ogól-

nie przyj tymi przepisami prawa, w tym w a ciwymi przepisami doty-

cz cymi:

a)  ochrony osób i mienia;

b)  ochrony przeciwpo arowej;

c)  prawa budowlanego;

d)  polskimi normami;

e)  warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie;

f)  szczegó owych zasad przeciwpo arowych zaopatrzenia wodnego, ra-

townictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warun-

ków, którym powinny odpowiada  drogi po arowe;

g)  BHP.

oraz wszystkimi pó niejszymi aktami prawnymi, aktualizuj cymi w/w 

przepisy w ca o ci lub cz ci.

4.  Nie zastosowanie si  Ubezpieczonego do postanowie  ust. 1. i 2. mo e 

skutkowa  odmow  lub zmniejszeniem odszkodowania.

Niniejsze Warunki Ogólne, zatwierdzone przez Dyrektora Oddzia u 

AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce z siedzib  w Warszawie w dniu 

30 listopada 2012 roku oraz wprowadzone do obrotu z dniem 01 grudnia 

2012 roku i maja zastosowanie do umów Ubezpieczenia zawartych po 

tej dacie.
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Ochrona i wykorzystanie Danych Osobowych 

AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatno  swoich klientów, osób zg aszaj cych Roszczenia oraz innych kontrahentów. 

„Dane Osobowe” identyfikuj  i odnosz  si  do Ubezpieczaj cego oraz innych osób (np. cz onków rodziny lub bliskich Ubezpieczaj cego). Je eli 

Ubezpieczaj cy przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowi zany jest do poinformowania takich innych osób o Polityce Prywatno ci obowi -

zuj cej w AIG.  

Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania

W zale no ci od relacji w jakiej Ubezpieczaj cy pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mog  zawiera : informacje umo liwiaj ce iden-

tyfikacj  oraz kontakt, dane dotycz ce karty p atniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe oraz informacje dotycz ce oceny zdolno ci 

kredytowej, dane wra liwe dotycz ce stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczaj cego. Dane Osobowe mog  zosta  u yte 

do:

•  Zarz dzania Polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczaj cym, rozpatrywanie zg oszonych Roszcze , kwestie dotycz ce p at-

no ci

•  Podejmowania decyzji w zakresie wiadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania sk adek i innych p atno ci

•  Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podró y 

•  Zarz dzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG dzia alno ci gospodarczej 

•  Zapobiegania, wykrywania oraz cigania przest pstw, np. oszustwa i prania brudnych pieni dzy 

•  Ustalania oraz obrony uprawnie  maj cych swoje ród o w przepisach prawa  

•  Zapewniania zgodno ci podejmowanych dzia a  z przepisami prawa, w tym prawa obowi zuj cego poza granicami Polski

•  Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jako ci wiadczonych us ug, w celach szkoleniowych oraz dla zapew-

nienia bezpiecze stwa 

•  Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku.

W sytuacji, gdy Ubezpieczaj cy wyrazi  zgod  na otrzymywanie od AIG b d  innych wybranych partnerów, informacji o charakterze marketingowym

i chce t  zgod  odwo a , Ubezpieczaj cy mo e zrezygnowa  z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym kontaktuj c si  z AIG za po red-

nictwem poczty e-mail na adres aig.polska@aig.com b d  przesy aj c informacj  pisemn  do Agnieszki o dziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego 

AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce, Saski Point, Drugie Pi tro, ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Je li Ubezpieczaj cy zdecyduje 

si  na rezygnacj , AIG w dalszy ci gu mo e przesy a  do Ubezpieczaj cego inne wa ne wiadomo ci, np. wiadomo ci dotycz ce zarz dzania polis  

ubezpieczeniow  Ubezpieczaj cego, czy te  dotycz ce zg oszonego Roszczenia.  

Udost pnianie Danych Osobowych – Dla osi gni cia celów wskazanych powy ej istnieje mo liwo , e Dane Osobowe zostan  udost pnione 

podmiotom nale cym do grupy AIG, brokerom, czy te  innym po rednikom, Ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej, 

podmiotom z bran y ochrony zdrowia oraz innym us ugodawcom. List  podmiotów nale cych do grupy AIG, które mog  mie  dost p do Danych Oso-

bowych, Ubezpieczaj cy mo e znale  na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Dane Osobowe b d  udost pniane innym osobom 

trzecim (w tym organom pa stwowym) w sytuacji, gdy b dzie to wymagane przez obowi zuj ce przepisy prawa. Dane Osobowe mog  zosta  udost p-

nione potencjalnym oraz faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzeda y spó ki AIG b d  przeniesienia w asno ci aktywów przedsi bior-

stwa.

Mi dzynarodowe przekazywanie danych – W zwi zku z mi dzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG dzia alno ci, Dane Osobowe 

mog  zosta  przekazane podmiotom znajduj cym si  w krajach innych ni  Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których 

obowi zuj  przepisy dotycz ce ochrony danych osobowych inne ani eli te obowi zuj ce w Polsce.

Bezpiecze stwo i przechowywanie Danych Osobowych – AIG wprowadzi a w a ciwe rodki prawne i rodki bezpiecze stwa w celu zapewnienia 

ochrony Danych Osobowych. Us ugodawcy AIG s  równie  starannie wybierani oraz zobowi zani do stosowania w a ciwych rodków bezpiecze stwa. 

Dane Osobowe b d  przechowywane przez okres niezb dny dla osi gni cia celów opisanych powy ej.  

Wnioski lub pytania – prawo dost pu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych b d cych w posiadaniu AIG. Aby uzyska  dost p 

oraz poprawi  niew a ciwe Dane Osobowe, b d  za da  ich usuni cia lub ograniczenia zakresu tych e Danych Osobowych, lub sprzeciwi  si  ich u yciu 

Ubezpieczaj cy proszony jest o kontakt za po rednictwem poczty e-mail: aig.polska@aig.com lub wys anie informacji pisemnej do Agnieszki o -

dziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce, Saski Point, Drugie Pi tro, ul. Marsza kowska 111, 00-102 Warszawa, 

Polska. Wi cej szczegó ów dotycz cych korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczaj cy mo e znale  w pe nej wersji Polityki Prywatno ci 

AIG na www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish b d  zwracaj c si  o przes anie kopii Polityki Prywatno ci AIG przy u yciu danych kontaktowych.
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AIG Europe Limited Oddzia  w Polsce

Saski Point
ul.  Marsza kowska 111
00-102 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 528 51 00
Fax: +48 22 528 52 52

Email: aig.polska@aig.com
www.aig.com.pl


