
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Mienia od wszystkich ryzyk



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

Postanowienia	ogólne §	1	ust.	1	

Sekcja	A §	4.	Utrata,	uszkodzenie,	zniszczenie	mienia

§	5.	Definicje

	§	9	ust.	1	(Koszty	adaptacyjne),	ust.	3	(Sposób	odtworzenia	
majątku	po	szkodzie),	ust.	4	(Wymagania	władz	publicznych),	
ust.	4.2,	ust.	5	(Dodatkowe	koszty	i	wydatki),	ust.	5.3,	ust.	9.2,	
ust.	10	(Wynajem)

Sekcja	B §	1.	Postanowienia	ogólne

§	3	ust.	1	(Limit	odpowiedzialności)

§	6.	Nieubezpieczone	koszty	stałe

	§	9	ust.	2	(Częściowe	wypłaty	odszkodowania	w	trakcie	
okresu	odszkodowawczego),	ust.	3	(Wyroby	gotowe	
i	produkcja	w	toku),	ust.	4	(Działalność	odrębnych	jednostek	
organizacyjnych	przedsiębiorstwa),	ust.	6	(Odzysk)

Dodatkowe	postanowienia Klauzula	6.1	

2.	 	Informacje	dotyczące	ograniczenia	oraz	wyłączenia	odpowiedzialności	zakładu	ubezpieczeń	
uprawniające	do	odmowy	lub	ograniczenia	wypłaty	odszkodowania	zawarte	są	w	następują-
cych	częściach	warunków	ubezpieczenia:

Postanowienia	ogólne §	1	ust.	4 
§	2.	Wyłączenia	ogólne 
§	4	ust.	2 
§	7.	Fałszywe	roszczenia 
§	14	ust.	2

Sekcja	A §	1	ust.	3,	4,	5	i	6 
§	3.	Franszyza	redukcyjna 
§	6.	Wyłączenia	strat	pośrednich	w	Sekcji	A 
§	7.	Mienie	wyłączone	w	sekcji	A	 
§	8.	Zdarzenia	wyłączone	w	sekcji	A 
§	9		ust.	2	(Zasada	proporcji	przy	wypłacie	odszkodowania),	 

ust.	3.3	lit.	e),	ust.	4.1,	ust.	4.3,	ust.	4.4,	ust.	5.2,	 
ust.	6	(Zysk	dostawców	ubezpieczającego)

Sekcja	B §	3	ust.	2	i	3
§	8	ust.	1,	ust.	2	lit.	b)	

Dodatkowe	postanowienia Klauzule	1–5,	Klauzule	6.2	i	6.3
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka Majątkowe łącznie 
z Cedułą, zwane łącznie Polisą, określają warunki na podstawie, których 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej.

2.  Postanowienia Ogólne mają zastosowanie do wszystkich Sekcji niniej-
szej Polisy.

§ 1. Ceduła

1.  Pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego, wyszczególnionego 
w Cedule i prowadzącego opisaną w niej działalność, składki ubez-
pieczeniowej na rzecz AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii 
i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 
58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania, reprezentowa-
ną przez AIG Europe Limited Oddział w Polsce zarejestrowany w Są-
dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 
0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba główna: ul. Marszałkowska 
111, 00-102 Warszawa (zwaną dalej Ubezpieczycielem), określonej 
w niniejszej Polisie, Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającemu ochronę 
ubezpieczeniową, na warunkach i od ryzyk zgodnie z niniejszą Polisą, 
na wypadek zdarzeń, które wystąpiłyby podczas Okresu Ubezpieczenia. 
Cedułę, do której dołącza się Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Wszyst-
kie Ryzyka Majątkowe”, wystawia się na podstawie wniosku i/lub dekla-
racji złożonych przez Ubezpieczającego lub osobę do tego upoważnioną, 
które stanowią jej integralną część.

2.  W razie wyraźnej sprzeczności Ceduły z niniejszymi Ogólnymi Warun-
kami Ubezpieczenia stosuje się postanowienia Ceduły.

3.  Niniejszą Polisę należy odczytywać wspólnie z wszelkimi dołączonymi 
do niej dokumentami i poczynionymi w niej adnotacjami jako jed-
ną umowę. Słowa lub wyrażenia, którym w którejkolwiek z części tej
niniejszej Polisy zostało nadane określone znaczenie, będzie miało to
samo znaczenie w każdym miejscu niniejszej Polisy.

4.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ciągu Okresu Ubezpieczenia
w żadnym razie nie może przekroczyć Sumy Ubezpieczenia określo-
nej dla danego rodzaju ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia, nie może 
przekroczyć Całkowitej Sumy Ubezpieczenia ani jakiegokolwiek inne-
go Limitu Odpowiedzialności określonego w Polisie, w tym w Cedule,
i obowiązującego w czasie powstania szkody (lub innej sumy bądź li-
mitu, które mogłyby być wprowadzone w to miejsce przez odpowiednie 
Ustalenie Dodatkowe podpisane ze strony i w imieniu Ubezpieczyciela).

5.  Niniejszą Polisę zawiera się na czas określony zwany Okresem Ubez-
pieczenia. O ile nie umówiono się inaczej Okres ubezpieczenia trwa
12 miesięcy. Okres Ubezpieczenia określa Ceduła.

§ 2. Wyłączenia ogólne

Niniejsze wyłączenia odnoszą się do wszystkich Sekcji niniejszej Polisy.

1.  O ile nie umówiono się inaczej, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności za uszkodzenie, zniszczenie albo utratę mienia spowodowaną przez: 
a) broń jądrową lub jakąkolwiek jej część;
b)  promieniowanie jonizujące lub skażenie promieniotwórcze pocho-

dzące z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpa-
dów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo
syntezy jądrowej;

c)  wojnę, najazd, wrogie działanie drugiego państwa, działania wojenne 
bez względu na to, czy wojnę wypowiedziano czy też nie;

d)  wojnę domową, bunt, przewrót, powstanie, działania sił zbrojnych
lub uzurpatorskich władz, wprowadzenie stanu wojennego, stanu
wyjątkowego;

e)  rozruchy, strajki, niepokoje pracownicze o ile w/w ryzyka nie zostały 
włączone do ubezpieczenia i ich zakres został określony;

f)  akty terrorystyczne, które w rozumieniu niniejszych warunków ozna-
czają działanie, w szczególności: z użyciem siły lub przemocy lub
groźby ich użycia, podjęte przez osobę bądź grupę (grupy) osób, dzia-
łających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek (jakichkolwiek) or-
ganizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające z nimi w jakimkolwiek
związku, podjęte w celach politycznych, religijnych, ideologicznych lub 
im podobnych, w tym działanie podjęte z zamiarem wywarcia wpływu 
na rząd lub zastraszenia społeczeństwa lub jego części;

g)  konfiskatę, zawłaszczenie, nacjonalizację, rekwizycję, zniszczenie, na 
mocy aktu niezależnie od jego formy, wydanego niezależnie od or-
ganu władz państwowych, publicznych, lokalnych lub celnych z wy-
łączeniem tych ryzyk, które zostały włączone w odrębnym rozdziale
pt. Władze Publiczne;

h)  skażenia i zanieczyszczenia przemysłowe;
i)  falę dźwiękową powstałą przy przekraczaniu bariery dźwięku przez

obiekty latające.

2.  O ile nie umówiono się inaczej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody wynikłe na skutek przerwy w produkcji, utraty rynków
lub innych strat pośrednich za wyjątkiem tych, które są wymienione
w Sekcji B niniejszej Polisy.

§ 3. Obowiązki Ubezpieczającego

Ubezpieczający powinien:
a)  we własnym zakresie i na własny koszt utrzymywać zajmowane/wy-

korzystywane pomieszczenia w dobrym stanie technicznym w celu
zapobiegania wypadkom;

b)  podejmować wszelkie uzasadnione środki ostrożności, w celu staran-
nego doboru pracowników oraz sprawowania nad nimi kontroli;

c)  stosować się do wszystkich zaleceń, rekomendacji i nakazów doko-
nanych przez jakiekolwiek władze. Przedstawiciele Ubezpieczyciela
zastrzegają sobie prawo do inspekcji ubezpieczonego mienia we wła-
ściwym czasie.

§ 4. Prawdziwość podawanych informacji

1.  Ubezpieczający, jego przedstawiciel i Ubezpieczony zobowiązani są po-
dać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, 

AIG EUROPE LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 grudnia 2015 r. 
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2016 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
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o które Ubezpieczyciel zapytywał we wniosku albo przed zawarciem 
Umowy w innych pismach.

2.  Jeżeli w trakcie trwania Polisy wystąpiły zmiany okoliczności opisa-
nych w ust. 1 powyżej lub wystąpiły nowe okoliczności, pociągające 
za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczający, 
jego przedstawiciel i Ubezpieczony zobowiązani są zgłaszać je do Ubez-
pieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3.  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do 
jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło 
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek prze-
widziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.  Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł Umowę, mimo braku odpowiedzi Ubez-
pieczającego na poszczególne pytania we wniosku lub innych pismach, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

§ 5. Zabezpieczenie mienia

Ubezpieczający przedsięweźmie wszelkie działania, aby stan istniejących 
zabezpieczeń, które były na początku okresu ubezpieczenia, zostały nie-
zmienione przez cały okres ważności Polisy, a zarazem nie uległy żadnym 
zmianom lub likwidacji, bez wcześniejszej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 
Zabezpieczenia te muszą być sprawne również poza godzinami działalności 
firmy.

§ 6. Zabezpieczenie roszczeń

W razie stwierdzenia, że nastąpiło jakiekolwiek wydarzenie, które mo-
głoby stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia z tytułu niniejszej 
Polisy:

1.  Ubezpieczający jest zobowiązany:

 a)  bezzwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela, nie później jednak 
niż w ciągu 14 dni;

 b)  bezzwłocznie zawiadomić o tym Policję, jeśli utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia są lub wydają się być spowodo-
wane na skutek świadomego działania osób trzecich;

 c)  przesłać Ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie roszczenia w ter-
minie 30 dni od wystąpienia utraty, zniszczenia, lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia; przedstawiając na własny koszt wszyst-
kie dane dotyczące przyczyny powstania szkody oraz jej wyso-
kości;

 d)  bezzwłocznie przesłać Ubezpieczycielowi wszystkie pisma, roszcze-
nia, nakazy i inne dokumenty. Ubezpieczający nie może przyjmować 
żadnych zobowiązań ani obiecywać jakichkolwiek wypłat bez pisem-
nej zgody Ubezpieczyciela.

2.  Ubezpieczyciel będzie miał prawo:

 a)  wejść do każdego budynku, w którym nastąpiła utrata, zniszczenie 
albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia, oraz objąć dane mienie 
w posiadanie i zachować je w swoim posiadaniu;

 b)  zająć się w dowolny, rozsądnie uzasadniony sposób, ratowaniem, 
przy czym Ubezpieczający nie może w żadnych okolicznościach po-
zostawić jakiegokolwiek mienia Ubezpieczycielowi.

3.  Niniejsza Polisa jest dowodem, iż Ubezpieczający zgodził się i udzielił 
wszelkich pozwoleń na egzekucje praw Ubezpieczyciela wynikających 
z powyższych postanowień.

4.  Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado-
mienia Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpie-
czonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia o tym, jakie dokumenty są po-
trzebne do ustalenia odszkodowania.

5.  Jeżeli w terminach określonych w Polisie Ubezpieczyciel nie wypłaci 
odszkodowania, zawiadomi pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie 
o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub czę-
ści, a także wypłaci bezsporną część odszkodowania.

6.  Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoko-
ści, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje 
o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okolicz-
ności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową 
odmowę wypłaty odszkodowania. W razie odmowy zaspokojenia cało-
ści lub części roszczenia, zgłaszający powyższe roszczenie ma prawo do 
dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

7.  Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzy-
dziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

8.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świad-
czenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzia-
nym w ustępie poprzednim.

§ 7. Fałszywe roszczenia

Gdyby jakiekolwiek roszczenie składane na mocy niniejszej Polisy było 
pod jakimkolwiek względem fałszywe lub gdyby Ubezpieczający lub kto-
kolwiek uprawniony do działania w jego imieniu użył jakichkolwiek fał-
szywych środków lub zabiegów w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści 
wynikających z niniejszej Polisy, bądź też utrata, zniszczenie albo uszko-
dzenie ubezpieczonego mienia zostały spowodowane rozmyślnie przez 
Ubezpieczającego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyska-
nia odszkodowania z tytułu niniejszej Polisy podlegają utracie.

§ 8. Udział w ubezpieczeniu wielokrotnym

1.  Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubez-
pieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli 
(wliczając Ubezpieczyciela) na sumy, które łącznie przewyższają jego 
wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadcze-
nia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy 
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma 
ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego 
lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2.  Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, 
uzgodniono, że suma wypłacona przez Ubezpieczyciela z tytułu ubez-
pieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia 
w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać 
tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia od-
powiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubez-
pieczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia 
równa jest wartości ubezpieczeniowej.
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§ 9. Zabezpieczenie prawa do regresu

Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć Ubezpieczycielowi moż-
liwość dochodzenia roszczeń regresowych od osoby trzeciej poprzez 
dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego 
dochodzenia tych roszczeń. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenie 
Ubezpieczającego do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi 
z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodo-
wania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczającemu 
przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu pozostałej części roszczeń 
przed roszczeniami regresowymi Ubezpieczyciela.

§ 10. Arbitraż

1.  Biorąc pod uwagę bezsporną odpowiedzialność Ubezpieczyciela, co do przy-
czyn powstania szkody oraz spór, jaki mógłby wyniknąć, co do wysokości 
wniesionego roszczenia, spór ten należy skierować do rozstrzygnięcia przez:

a)  arbitra ustanowionego wspólnie przez obie strony na mocy pisemne-
go postanowienia; lub

b)  jeśli strony sporu nie osiągnęłyby porozumienia co do ustanowie-
nia jednego Arbitra, każda ze stron winna przedstawić propozycje
ustanowienia niezależnego Arbitra w ciągu jednego miesiąca od daty 
otrzymania od drugiej strony pisemnego powiadomienia o koniecz-
ności wyznaczenia Arbitra; lub

c)  jeżeli jedna ze stron w ciągu jednego miesiąca nie byłaby w stanie wy-
znaczyć swojego Arbitra druga strona może wyznaczyć pojedynczego 
Arbitra; lub

d)  w przypadku, kiedy obaj Arbitrzy nie osiągnęliby porozumienia, mają 
oni obowiązek wyznaczyć swojego Arbitra, który będzie przewodni-
czył posiedzeniom arbitrażowym.

2.  Gdy jakikolwiek spór podlega, zgodnie z niniejszym postanowieniem,
rozstrzygnięciu przez Arbitra, uzyskanie takiego rozstrzygnięcia stano-
wi warunek poprzedzający powstanie jakiegokolwiek prawa do podej-
mowania działań przeciw Ubezpieczycielowi.

§ 11. Wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela

1.  Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana, przez Ubezpieczyciela
w drodze 30-dniowego wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a)  Ubezpieczający zaprzestał działalności o ile nie było to wynikiem na-
kazu prawnego;

b)  działalność Ubezpieczającego została przejęta przez syndyka masy
upadłościowej lub likwidatora;

c)  jeżeli składka płatna jest w ratach i Ubezpieczający nie opłacił kolej-
nej raty, jeżeli Ubezpieczyciel wezwał go do zapłaty w terminie 7 dni
i Ubezpieczający nie dokonał wpłaty w wyznaczonym terminie.

2.  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela nie zwal-
nia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim
Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 12. Odstąpienie od umowy przez Ubezpieczającego

1.  Ubezpieczający, który nie jest przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy 
ubezpieczenia w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 
jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2.  Ubezpieczający będący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy ubez-
pieczenia w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa jest
zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3.  Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 
opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.

4.  Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel
zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warun-
kiem, że w trakcie trwania Umowy nie zostało wypłacone odszkodo-
wanie równe wysokości sumy ubezpieczenia. Jeżeli zostało wypłacone 
odszkodowanie niższe niż suma ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca
składkę pomniejszoną proporcjonalnie w stosunku do wypłaconego 
odszkodowania.

§ 13. Składka ubezpieczeniowa

1.  Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki w wysokości okre-
ślonej w Cedule.

2.  Składkę za czas trwania odpowiedzialności ustala Ubezpieczyciel
po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka na dzień zawarcia lub prze-
dłużenia umowy ubezpieczenia.

3.  Składkę uważa się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego
Ubezpieczyciela.

4.  Składka za ubezpieczenie gwarantowane niniejszą Polisą musi zostać
uiszczona w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Ubezpieczyciela Polisy.

5.  Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapła-
ceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, 
przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy 
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

6.  W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej
raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, gdy
Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty 
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

§ 14. Zastrzeżenia do ubezpieczonego mienia

1.  Każde zastrzeżenie poczynione w stosunku do ubezpieczonego mienia
lub jego części jest integralną częścią niniejszej Polisy i nabiera mocy
prawnej z dniem poczynienia zastrzeżenia.

2.  Niedostosowanie się do zastrzeżeń może być podstawą do odmówienia
wypłaty odszkodowania za mienie lub jego część w stosunku, do których 
poczynione zostało zastrzeżenie. Zastrzeżenia nie przechodzą automa-
tycznie na następny okres ubezpieczenia.

§ 15. Zaprzestanie zajmowania budynku

Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o fakcie za-
przestania zajmowania budynku lub jego części jak również o fakcie po-
nownego używania budynku lub jego części.

§ 16. Ujawnienie nowych okoliczności

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

§ 17. Klauzula jurysdykcyjna

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, jakie wynikać mogą z umo-
wy ubezpieczenia jest sąd właściwy dla Ubezpieczyciela albo dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego albo po-
szkodowanego.

§ 18. Prawo właściwe

Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych warunków 
ogólnych podlegać będzie prawu polskiemu.

§ 19. Skargi i zażalenia

1.  W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i zaża-
lenia do Dyrektora Oddziału.

2.  Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela bez-
pośrednio lub przesyłane w formie pisemnej na jego adres. Powinny
one określać dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej skar-
gę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia.

3.  Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Ubezpieczyciela.

4.  O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, 
która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu,
w formie pisemnej lub w innej formie uzgodnionej z wnoszącym skargę 
lub zażalenie.

5.  Postanowienia niniejsze nie ograniczają w żadnym razie prawa osoby
zainteresowanej do:

a) dochodzenia roszczenia na drodze sądowej;
b) złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

6.  Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na działalność
Ubezpieczyciela jest Rzecznik Ubezpieczonych.

§ 20. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Polisy lub 
nieuzgodnionych dodatkowo stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U. Nr 124, poz. 1151) wraz z późniejszymi zmianami oraz inne obowią-
zujące akty prawne.

SEKCJA A: 
WSZYSTKIE RYZYKA: 

UTRATA, 
ZNISZCZENIA, 

USZKODZENIE MIENIA

§ 1. Wyszczególnienie: przedmiot, suma ubezpieczenia

1.  Ceduła określa wysokość Sumy Ubezpieczenia dla:

a) budynków i budowli (Poz. opisana w pkt. 3);
b) maszyn i urządzeń (Poz. opisana w pkt. 4);
c) środków obrotowych (Poz. opisana w pkt. 5).

2.  Wysokość sumy (sum) ubezpieczenia w odniesieniu do podlegających 
ubezpieczeniu poszczególnych rodzajów mienia ustala się w oparciu
o Deklarację Ubezpieczającego. Wysokość sumy (sum) ubezpieczenia
powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia.

3.  Suma ubezpieczenia ustalona dla budynków i budowli stanowi granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w budynkach i budow-
lach wraz z przyległymi placami, kosztami adaptacji, murami, płotami, 
bramami wjazdowymi i innymi elementami, za które Ubezpieczający 
jest odpowiedzialny. Ceduła może określić w ramach powyższej sumy
podlimity odpowiedzialności.

4.  Suma ubezpieczenia ustalona dla maszyn i urządzeń produkcyjnych
ma zastosowanie również dla szkód w narzędziach, wyposażeniu biu-
rowym, mieniu powierzonym, będącym pod kontrolą Ubezpieczającego 
z wyłączeniem mienia wyszczególnionego w ust. 3 i 5 Ceduły określonej 
zgodnie z ust. 1 powyżej. Ceduła może określić w ramach powyższej 
sumy podlimity odpowiedzialności.

5.  Suma ubezpieczenia ustalona dla środków obrotowych stanowi granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w środkach obrotowych.
Ceduła może wskazywać, w ramach sumy ubezpieczenia dla szkód
w środkach obrotowych, sumy ubezpieczenia dla poszczególnych loka-
lizacji lub ryzyk.

6.  Całkowita suma ubezpieczenia: Ceduła określa sumę ubezpieczenia
stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 
zawartej umowy ubezpieczenia.

7.  O ile nie uzgodniono inaczej wyżej wymienione mienie znajduje się
w budynkach o konstrukcji odpowiadającej standardom bezpieczeń-
stwa i zatwierdzonych przez inspekcję Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. Klasyfikacja mienia

Dla potrzeb Ubezpieczającego jest możliwe zaklasyfikowanie ubezpieczo-
nego mienia lub jego części zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w księgo-
wości prowadzonej przez Ubezpieczającego.

§ 3. Franszyza redukcyjna

Kwota wyszczególniona w niniejszym punkcie będzie odejmowana od 
kwoty każdego oszacowanego i uzgodnionego odszkodowania. Wszystkie 
szkody, których wartość nie przekracza kwoty wymienionej powyżej nie są 
objęte ubezpieczeniem. Wysokość franszyzy określa Ceduła.

§ 4. Utrata, uszkodzenie, zniszczenie mienia

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego 
mienia (lub jakiejkolwiek jego części) wskutek zdarzenia objętego 
Ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel zrefunduje Ubezpieczającemu utra-
tę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez wypłatę 
odszkodowania lub pokryje koszty odtworzenia mienia lub koszty jego 
naprawy.

§ 5. Definicje

1.  ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE: niniejsza Polisa pokrywa szkody
polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubez-
pieczonego mienia, powstałe na skutek nagłego, przypadkowego i nie
do przewidzenia zdarzenia, w miejscu i w okresie ubezpieczenia, okre-
ślonych w niniejszej Polisie, za wyjątkiem tych, które zostały wyłączone, 
w którymkolwiek rozdziale niniejszej Polisy.
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2.  MIENIE UBEZPIECZONE: mienie ubezpieczone, oznacza wszelkie 
mienie nieruchome i ruchome opisane w Specyfikacjach dołączonych 
do Polisy i nie objęte innymi wyłączeniami, a w szczególności:

 a)  windy, schody, zegary, płoty, ściany, bramy, klatki schodowe, zbior-
niki wody na dachach budynków, drogi ewakuacyjne;

 b)  zewnętrzna i wewnętrzna instalacja wodociągowa, instalacja ścieko-
wa, instalacja gazowa i elektryczna, instalacja telefoniczna, wszelkie-
go rodzaju mierniki oraz przewody łączące ubezpieczony budynek 
z głównymi publicznymi instalacjami, przenośniki oraz inne mienie 
zaliczane do infrastruktury takie jak place i drogi oraz mienie, za które 
Ubezpieczający jest odpowiedzialny.

§ 6. Wyłączenie strat pośrednich w sekcji A

Niniejsze ubezpieczenie wyłącza z zakresu pokrycia niniejszą Sekcją 
wszelkie straty pośrednie.

§ 7. Mienie wyłączone w sekcji A

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, 
bądź utratę:

1.  wartości pieniężnych pozostawionych bez zabezpieczenia w czasie wolnym od 
pracy. Przez brak zabezpieczenia rozumie się również pozostawienie klucza 
do sejfu/schowka/pomieszczenia kasowego, w miejscu ogólnie dostępnym;

2.  mienia ruchomego przechowywanego na wolnym powietrzu na skutek 
kradzieży, negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych 
(za wyjątkiem uderzenia pioruna), kurzu lub guano;

3.  pojazdów mechanicznych uprawnionych do poruszania się po drogach pu-
blicznych, taboru kolejowego, statków powietrznych i wodnych. Niniejsze 
wyłączenie nie odnosi się do środków transportu wewnątrzzakładowego;

4.  mienia lub jego części, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło 
bezpośrednio podczas procesu produkcyjnego bądź na skutek prac 
naprawczych, modernizacyjnych lub testów. Niniejsze wyłączenie nie 
odnosi się do mienia w otoczeniu będącego przedmiotem ubezpieczenia 
w ramach niniejszej Polisy;

5.  zwierząt żywych, upraw rolnych, elementów flory;

6.  przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikalnym, artystycznym ta-
kich jak: kamienie i metale szlachetne, futra, antyki, manuskrypty, dzieła 
sztuki, o ile nie zostały zadeklarowane i wyszczególnione na piśmie;

7.  ziemi (gruntu), wykopów, nabrzeży, rurociągów, dróg i chodników;

8.  budynków i budowli w trakcie wykonywania prac budowlano-monta-
żowych;

9.  urządzeń elektrycznych o ile szkoda została spowodowana działaniem 
prądu elektrycznego o niewłaściwych dla danego urządzenia parame-
trach. Powyższe wyłączenie nie dotyczy szkód spowodowanych poża-
rem na skutek wyłączonej przyczyny;

10.  zewnętrznych linii przemysłowych, energetycznych, telefonicznych, 
światłowodowych i innych.

§ 8. Zdarzenia wyłączone w sekcji A

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, 
bądź utratę ubezpieczonego mienia na skutek:

1.  nieuczciwości personelu, pracowników lub innych osób, którym Ubez-
pieczający powierzył opiekę nad ubezpieczonym mieniem, bez względu 
na okoliczności w jakich mienie lub tytuł jego własności został przekaza-
ny przez Ubezpieczającego, tajemniczego i niewyjaśnionego zniknięcia 
(bez znamion włamania) lub strat i ubytków inwentaryzacyjnych;

2.  wybuchu kotłów (za wyjątkiem tych, które są używane dla własnych po-
trzeb), grzejników lub innych maszyn i urządzeń, jeżeli wybuch nastąpił 
na skutek niewłaściwego ciśnienia pary wodnej lub innego czynnika 
roboczego wewnątrz urządzenia, zaś kontrola powyższych parametrów 
spoczywa na Ubezpieczającym. Niniejsze wyłączenie nie odnosi się do 
następstw takiego zdarzenia, które nie zostały wyłączone (np. pożar);

3.  zawalenia się budynków; Niniejsze wyłączenie nie odnosi się do utraty 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia na skutek przyczyn, które nie zo-
stały wyłączone;

4.  normalnego zużycia, wady ukrytej, insektów, bakterii, zanieczyszczenia 
lub zakażenia, oddziaływania wilgotnego lub przesuszonego powietrza, 
zmian temperatury lub wilgotności, korozji, pleśni, gnicia, utraty wagi, 
skurczenia, wyparowania, zmiany koloru i faktury, zmiany zapachu. Ni-
niejsze wyłączenie nie odnosi się do utraty zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia na skutek przyczyn, które nie zostały wyłączone;

5.  działania pola elektromagnetycznego na wszelkie procesy związane 
z przetwarzaniem danych niezależnie od stosowanych urządzeń i no-
śników danych;

6.  zapadania, wyniesienia, spękania, skurczenia lub rozkurczenia podło-
ża, a w konsekwencji przesuwania się fundamentów, ścian, podłóg lub 
sufitów. Niniejsze wyłączenie odnosi się również do szkód górniczych 
w rozumieniu prawa górniczego;

7.  stwardnienia (zakrzepnięcia) materiałów znajdujących się w instala-
cjach lub zbiornikach;

8.  zmian w prawie budowlanym z wyłączeniem ryzyk w rozdziale pt. Wy-
magania władz publicznych;

9.  zalania środków obrotowych, znajdujących się poniżej poziomu gruntu 
(np. piwnice), jeśli nie były składowane na paletach, co najmniej 10 cm 
nad poziom podłogi;

10.  pęknięcia, przegrzania się kotłów, oszczędzaczy, reaktorów, rurocią-
gów na skutek wad w konstrukcji;

11.  kradzieży innej niż dokonanej lub usiłowanej z pomieszczeń po 
uprzednim usunięciu zabezpieczeń siłą lub przy groźbie użycia prze-
mocy fizycznej;

12.  pęknięcia, przelaniem, spustem bądź przeciekami ze zbiorników lub 
innych urządzeń z wodą, celowego zniszczenia mienia, o ile mienie zo-
stało opuszczone i pozostaje niewykorzystane chyba, że Ubezpieczyciel 
o fakcie poinformowany został pisemnie;

13.  błędów w konstrukcji, błędami projektowymi, wadami materiałowymi, 
błędami w montażu/produkcji, złego wykonania;

14.  uszkodzenia maszyn i urządzeń natury mechanicznej bądź elektrycz-
nej/elektronicznej;

15.  przerwy w dopływie energii elektrycznej lub innych mediów do ubez-
pieczonych pomieszczeń;
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16.  wahań i zmian w poziomie wody gruntowej wraz ze wszystkimi na-
stępstwami

§ 9. Warunki dodatkowe do sekcji A

1.  KOSZTY ADAPTACYJNE
Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej polisy gwarantuje odszkodo-
wanie za poniesione przez Ubezpieczającego nakłady adaptacyjne
w budynkach lub pomieszczeniach przez niego wynajmowanych.

2.  ZASADA PROPORCJI PRZY WYPŁACIE ODSZKODOWANIA
Jeżeli suma ubezpieczenia deklarowana w Polisie, dla poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia, jest niższa od wartości przedmiotu ubez-
pieczenia w dniu szkody, wysokość ustalonego odszkodowania, ulega
zmniejszeniu w proporcji, w jakiej deklarowana suma ubezpieczenia
przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody.

3.  SPOSÓB ODTWORZENIA MAJĄTKU PO SZKODZIE

3.1.  Jeśli ubezpieczone mienie na podstawie niniejszej Polisy zostanie 
zniszczone lub uszkodzone w wyniku zrealizowania się zdarzenia 
objętego tym ubezpieczeniem, to kwota odszkodowania należna 
z tytułu każdej pozycji tej Polisy będzie obliczona wg zasady przy-
wrócenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia do stanu po-
przedniego lub wymiany tego mienia, z zachowaniem poniższych 
postanowień.

3.2.  Odtworzenie, w rozumieniu niniejszej Polisy, oznacza:

a)  gdy mienie jest zniszczone odbudowę wszelkich budynków lub
wymianę wszelkiego innego mienia na mienie podobne, w obu
przypadkach z doprowadzeniem tego mienia do stanu takiego
samego jak nowy, lecz nie lepszego lub bardziej rozwiniętego;

b)  gdy mienie jest uszkodzone – naprawę uszkodzenia i przywró-
cenia uszkodzonej części mienia do stanu pod istotnymi wzglę-
dami takiego samego jak nowy, lecz nie lepszego lub bardziej
rozwiniętego.

3.3.  Postanowienia specjalne:

a)  prace przy odtworzeniu, mogą być prowadzone w dowolnym
miejscu i w dowolny sposób stosownie do wymagań Ubezpie-
czonego, pod warunkiem, że nie zwiększa to odpowiedzialno-
ści Ubezpieczyciela. Muszą zostać rozpoczęte w terminie 12
miesięcy od dnia szkody. W przeciwnym razie, Ubezpieczyciel
zastrzega sobie możliwość odmowy pokrycia różnicy pomiędzy 
rzeczywistą wysokością szkody na dzień jej powstania a warto-
ścią odtworzeniową;

b)  gdy mienie jest uszkodzone lub zniszczone tylko częściowo, 
koszty naprawy nie mogą przekroczyć wartości odtworzeniowej;

c)  wypłata odszkodowania ponad rzeczywistą wysokość szkody na 
dzień jej powstania, nie może być dokonana, aż do momentu
przedstawienia pełnych kosztów odtworzenia;

d)  przy przywracaniu mienia do stanu poprzedniego klauzulę „Za-
sada proporcji przy wypłacie odszkodowania” (Sekcja A § 9 ust. 
2) stosuje się odpowiednio;

e)  w przypadku zbiegu świadczeń klauzulę „Udział w ubezpieczeniu 
wielokrotnym” (Sekcja Postanowienia ogólne § 8), stosuje się 
odpowiednio. Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość odmo-
wy pokrycia różnicy pomiędzy rzeczywistą wysokością szkody
na dzień jej powstania a wartością odtworzeniową, o ile sposób
i metoda szacowania wysokości odszkodowania nie opiera się na
zasadzie przywrócenia mienia do stanu poprzedniego;

f)  jeżeli rzeczywista wysokość szkody na dzień jej powstania jest
wyższa od wartości odtworzeniowej niniejsze „Postanowienia
Specjalne” uważa się za niewiążące. Klauzule: „Zasada proporcji 
przy wypłacie odszkodowania” (Sekcja A § 9 ust. 2), „Udział
w ubezpieczeniu wielokrotnym” (Sekcja Postanowienia ogólne
§ 8) stosuje się odpowiednio.

4.  WYMAGANIA WŁADZ PUBLICZNYCH
Zakres ubezpieczenia zawartego na podstawie niniejszej Polisy obejmu-
je dodatkowe koszty, które mogłyby być poniesione wyłącznie z powodu 
konieczności spełnienia wymagań wszelkich ewentualnych przepisów, re-
gulaminów lub postanowień ustawowych dotyczących przywracania tego 
mienia do stanu poprzedniego, przy czym:

4.1.  Kwota odzyskiwana na mocy niniejszego roszczenia nie obejmuje:

a)  kosztów spełnienia wymagań wszelkich tych przepisów, regu-
laminów lub postanowień ustawowych, gdy zniszczenie lub
uszkodzenie mienia wystąpi zanim niniejsza klauzula zacznie
obowiązywać, gdy nie będzie objęte niniejszą Polisą lub gdy
wiadomość o konieczności spełnienia takich wymagań zostanie
przekazana Ubezpieczonemu przed wystąpieniem zniszczenia
lub uszkodzenia, bądź będzie dotyczyć nieuszkodzonych części 
mienia;

b)  kosztów dodatkowych, które byłyby konieczne do doprowadze-
nia zniszczonego lub uszkodzonego mienia do stanu takiego
samego jak nowy, gdyby nie wystąpiła konieczność spełnienia 
wymagań wszelkich wspomnianych przepisów, regulaminów
lub postanowień ustawowych;

c)  wszelkich zwiększonych podatków, opodatkowań i należnych 
opłat komunalnych, państwowych i innych, powstałych w wy-
niku spełnienia wymagań tych przepisów, regulaminów lub
postanowień ustawowych.

4.2.  Prace przy doprowadzaniu mienia do stanu poprzedniego 
muszą być zakończone w terminie 12 miesięcy od dnia wystą-
pienia straty lub szkody, chyba, że Ubezpieczyciel zezwoli w cią-
gu tych 12 miesięcy na przedłużenie tego terminu, i mogą być 
prowadzone w całości lub w części w innym miejscu, o ile 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie zostanie wskutek tego 
zwiększona.

4.3.  Jeśli odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie zmniejszona na 
skutek treści niniejszej umowy (za wyjątkiem niniejszej klauzuli) 
to odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest w takiej samej proporcji 
zmniejszona w odniesieniu do niniejszej Sekcji.

4.4.  Całkowita kwota odzyskanego odszkodowania wypłaconego na 
podstawie niniejszej Sekcji nie może przekroczyć sumy ubezpiecze-
nia dla tej sekcji.

5.  DODATKOWE KOSZTY I WYDATKI.

5.1.  W przypadku szkody w rozumieniu niniejszej umowy, która jest 
ubezpieczona na podstawie niniejszej Polisy, Ubezpieczyciel będzie 
odpowiedzialny za koszty i wydatki, które pojawiły się bezpośrednio 
w wyniku powstania szkody:

a)  koszty wynagrodzenia architektów i rzeczoznawców, konsultan-
tów, opłaty administracyjne związane z odtworzeniem majątku. 
Z odszkodowania wyłączone są wszelkie opłaty manipulacyjne
związane ze szkodą. Koszty, o których mowa powyżej, powinny
opierać się na stosownych taryfikatorach;
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b)  koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, usunięcia gruzów,
(rumowiska), demontażu. Limit odpowiedzialności Ubezpie-
czyciela z tytułu w/w kosztów nie może przekroczyć 10% łącz-
nej sumy ubezpieczenia deklarowanej przez Ubezpieczającego 
i wskazanej w Cedule do niniejszej Polisy.

5.2.  Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje kosztów:

a)  poniesionych przez Ubezpieczającego poza miejscem ubezpie-
czenia wskazanym w Cedule;

b)  powstałych na skutek zanieczyszczenia i skażenia przemysło-
wego.

5.3.  Zastrzega się, że łączna odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szko-
dę, z wyłączeniem w/w kosztów, nie może przekroczyć łącznej sumy 
ubezpieczenia deklarowanej przez Ubezpieczającego i wskazanej w 
Cedule do niniejszej polisy.

6.  ZYSK DOSTAWCÓW UBEZPIECZAJĄCEGO
Zysk osób trzecich będących dostawcami Ubezpieczającego, dotyczy to rów-
nież firm leasingowych, nie jest przedmiotem niniejszego ubezpieczenia.

7.  FUNDAMENTY
Na potrzeby klauzuli „Zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania” 
(Sekcja A § 9 ust. 2) Ubezpieczający może wnioskować do Ubezpieczyciela 
o wyłączenie z sumy ubezpieczenia zadeklarowanej dla budynku wartości 
fundamentów budynku, o ile fundamenty te wykonane są z materiałów 
niepalnych.

8.  ZMIANY W PRZEDMIOCIE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczający może dokonać zmian w ubezpieczonym mieniu pod wa-
runkiem bezzwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela o wszystkich 
szczegółach takich zmian i opłacenia dodatkowej składki.

9.  TOWARY O WARTOŚCI HANDLOWEJ

9.1.  W przypadku szkody powstałej w towarach mających wartość han-
dlową, aczkolwiek nie będących środkami obrotowymi, Ubezpie-
czający nie ma prawa do odsprzedaży pozostałości po szkodzie bez 
uprzedniego uzyskania zgody Ubezpieczyciela.

9.2.  Jeżeli odsprzedaż nie będzie możliwa wówczas do ustalania wyso-
kości odszkodowania zastosowana zostanie wartość uzgodniona 
pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem, w drodze nego-
cjacji.

10.  WYNAJEM (o ile jest przedmiotem ubezpieczenia)

10.1.  Ubezpieczenie opłat z wynajmu ma zastosowanie wtedy, gdy bu-
dynek lub jakakolwiek jego część nie nadaje się do dalszego użyt-
kowania na skutek:

a)  zniszczenia bądź uszkodzenia w substancji budynku; lub 
b) zniszczenia lub uszkodzenia w mieniu otaczającym.

10.2.  Klauzula „Zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania” 
(Sekcja A § 9 ust. 2) stosuje się tutaj odpowiednio.

11.  AUTOMATYCZNE ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA
Sumy ubezpieczenia (z wyłączeniem środków obrotowych) będą automa-
tycznie odtwarzane bez dodatkowej dopłaty po każdej szkodzie z zastrze-
żeniem możliwości skorzystania z prawa do wypowiedzenia niniejszej 
Polisy (Sekcja Postanowienia ogólne § 11).

SEKCJA B: 
WSZYSTKIE RYZYKA:

PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Ubezpieczeniem, na podstawie niniejszej Polisy, objęty jest Szacowany
Zysk Brutto, który Ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania pro-
duktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego
działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana 
lub zakłócona na skutek szkody w mieniu objętej ochroną ubezpiecze-
niową w ramach Sekcji A niniejszej Polisy.

2.  Z zastrzeżeniem wszelkich postanowień oraz wykluczeń zawartych w
niniejszej Polisie, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszko-
dowanie do maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia, zgodnie ze
specyfikacją zawartą w Cedule, przy czym warunkami bezwzględnymi 
i koniecznymi powstania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 
ubezpieczenia utraty zysku jest przerwa lub zakłócenie prowadzonej
przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej na terenie jego loka-
lizacji na skutek utraty lub uszkodzenia mienia w rezultacie zaistnienia, 
w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową w ramach Sekcji A niniejszej Polisy, niezależnie od
wysokości obowiązującej franszyzy lub udziału własnego.

§ 2. Wyszczególnienie: przedmiot, suma ubezpieczenia

1.  Ceduła określa wysokość sumy ubezpieczenia dla:

a) Szacowanego Zysku Brutto;
b) zwiększonych Kosztów Działalności;
c) nieubezpieczonych Kosztów Wytwarzania.

2.  Ceduła określa Maksymalny Okres Odszkodowawczy ograniczający 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

§ 3. Szacowany zysk brutto

1.  LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI: z zastrzeżeniem wszelkich postano-
wień oraz wykluczeń zawartych w niniejszej Polisie, Ubezpieczyciel
wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie do maksymalnej wysokości 
sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 130% Szacowanego Zysku
Brutto, jak § 2. ust. 1 powyżej.

2.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia Szacowanego 
Zysku Brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym ograniczona 
zostaje do wartości utraconego zysku brutto, wynikającej ze spadku
wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, z zastrzeżeniem 
ust. 3 niniejszego paragrafu. Całkowitą wartość szkody stanowić będzie:

a)  w odniesieniu do spadku wartości obrotu kwota uzyskana z pomno-
żenia wskaźnika zysku brutto przez wielkość, o jaką obrót uzyskany
w okresie odszkodowawczym zmniejszył się, na skutek zaistniałej 
szkody, w stosunku do obrotu standardowego, z zastrzeżeniem, że 
poziom wskaźnika zysku brutto oraz wartość obrotu w okresie od-
szkodowawczym będą reprezentować maksymalnie przybliżone wy-
niki, które, gdyby nie szkoda w mieniu, zostałyby osiągnięte przez
ubezpieczającego w danym okresie po jej zaistnieniu, po uprzednim
uwzględnieniu trendów, specjalnych okoliczności i uwarunkowań 
rynkowych, które miałyby wpływ na rozwój i przebieg działalności 
gospodarczej ubezpieczającego przed lub po powstaniu szkody ;

b)  w odniesieniu do Zwiększonych Kosztów Działalności – kwota dodat-
kowych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków (z zastrzeżeniem 
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postanowień klauzuli „Nieubezpieczone koszty stałe”) poniesionych 
w celu uniknięcia lub też zmniejszenia spadku wartości obrotu, któ-
ry miałby miejsce w trakcie okresu odpowiedzialności w przypadku 
zaniechania tych wydatków, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota 
wydatków dodatkowych nie przekroczy kwoty wyliczonej poprzez 
pomnożenie wskaźnika zysku brutto przez wartość uniknionego 
w ten sposób spadku obrotu.

3.  Powyższe kwoty zostaną pomniejszone o wszelkie zaoszczędzone 
w trakcie okresu odszkodowawczego wydatki, których ubezpieczający 
nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym zakresie obowiązku 
z powstałą szkodą, a które, w przypadku ich poniesienia, obciążyłyby 
zysk brutto.

§ 4. Definicje

Dla potrzeb niniejszej Polisy ustala się następujące pojęcia i ich znaczenie:

4.1.  ZYSK BRUTTO
Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:

a)  sumą wartości obrotu, wartości zapasów (wyrobów gotowych
oraz produkcji w toku) według stanu na koniec roku obrachun-
kowego; a

b)  sumą wartości zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji
w toku) według stanu na początek roku obrachunkowego i nie-
ubezpieczonych kosztów wytwarzania.

UWAGI:

a)  wartości stanu zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji
w toku) uzyskuje się na podstawie zapisów księgowych prowa-
dzonych przez ubezpieczającego, po urealnieniu ich wartości;

b)  jeżeli ubezpieczający jest płatnikiem podatku od towarów
i usług VAT oraz podatku akcyzowego, to wszelkie dane licz-
bowe, o których mowa w niniejszych warunkach ogólnych, nie
będą uwzględniały tego podatku;

c)  dla celów niniejszych definicji pomija się wszelkie korekty
wprowadzone do bieżącego księgowania kosztów;

d)  słowa i wyrażenia użyte w definicjach mają znaczenie przypisy-
wane im zazwyczaj w księgach i księgowości Ubezpieczającego.

4.2.  SZACOWANY ZYSK BRUTTO
Zysk Brutto zgodnie z definicją, z uwzględnieniem Okresu Odszko-
dowawczego.

4.3.  OBRÓT
Suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczającemu 
z tytułu sprzedanych lub dostarczonych produktów i/lub towarów 
oraz świadczonych usług w ramach prowadzonej przez Ubezpiecza-
jącego działalności gospodarczej w miejscu.

4.4.  OKRES ODSZKODOWAWCZY
Okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu 
i trwa tak długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na 
wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak 
niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w polisie lub 
innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpie-
czenia.

4.5.  WSKAŹNIK ZYSKU BRUTTO
Udział procentowy zysku brutto w wartości dla roku obrachunko-
wego bezpośrednio poprzedzającego datę powstania szkody.

4.6.  OBRÓT STANDARDOWY

a)  Obrót uzyskany w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio po-
przedzających datę powstania szkody i odpowiadający długości 
okresu odszkodowawczego;

b)  obrót standardowy może być odpowiednio zmodyfikowany
w przypadkach, jeśli sezonowość, zachodzące zmiany trendu
rynkowego lub inna specyfika prowadzonej działalności gospo-
darczej wpłynęłaby na wyniki takiej działalności niezależnieod 
zaistniałej szkody;

c)  intencją modyfikacji wartości obrotu standardowego pozostaje
jedynie uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego szacunku
wyników, jakie ubezpieczający uzyskałby w ciągu okresu od-
szkodowawczego w przypadku nie wydarzenia się szkody i kon-
tynuowania działalności w normalnych warunkach.

§ 5. Kontynuacja działalności w nowej lokalizacji

Jeżeli w trakcie okresu odszkodowawczego, Ubezpieczający lub osoba 
działająca na jego rzecz, będzie kontynuować działalność gospodarczą 
w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia, przychody uzyskane i należne 
z tytułu sprzedaży produktów i/lub towarów lub też świadczenia usług, 
zostaną uwzględnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie od-
szkodowawczym.

§ 6. Nieubezpieczone koszty stałe

W przypadku nie objęcia ubezpieczeniem którejkolwiek z pozycji kosz-
tów stałych i odjęciu wartości tej pozycji przy kalkulacji sumy ubez-
pieczenia Szacowanego Zysku Brutto w okresie odszkodowawczym 
(zgodnie z definicją zawartą w niniejszych ogólnych warunkach), war-
tość należnego odszkodowania z tytułu wzrostu kosztów działalności 
zostanie uwzględniona jedynie w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 
wartość sumy ubezpieczenia Szacowanego Zysku Brutto do wartości 
sumy ubezpieczenia Szacowanego Zysku Brutto oraz nie ubezpieczo-
nych kosztów stałych.

§ 7. Klauzula kalkulacji składki

7.1.  Składka Zaliczkowa (o ile brak postanowień odmiennych) 
w wysokości 75% składki kalkulowanej na bazie Szacowanego 
Zysku Brutto, płatna na początku okresu ubezpieczenia. Pozo-
stałe część składki płatne nie później niż w terminie 6 miesięcy 
po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na bazie Deklaracji Ubez-
pieczającego.

7.2.  Deklaracja Ubezpieczającego:

a)  Ubezpieczający dostarczy Ubezpieczycielowi, nie później niż 
w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia
informacje, potwierdzone przez biegłego rewidenta lub audy-
tora, na temat faktycznie osiągniętego Zysku Brutto w okresie
Ubezpieczenia;

b)  Ubezpieczający jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe
oraz przechowywać i chronić dokumentację finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób aby nie mo-
gły one ulec zniszczeniu w wyniku zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową;

c)  Ubezpieczający umożliwi przedstawicielom Ubezpieczyciela
wgląd do dokumentów finansowych przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej bądź 
po jej zakończeniu w celu weryfikacji Deklaracji złożonej przez
Ubezpieczającego.
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7.3.  Rozliczenia Składki

a)  jeśli w trakcie okresu ubezpieczenia wydarzyła się szkoda, której 
rezultatem było roszczenie z tytułu utraty zysku brutto, wartość 
zysku brutto zawarta w powyższym sprawozdaniu finansowym
zostanie, w celu ostatecznego rozliczenia składki, zwiększona 
przez Ubezpieczającego o kwotę, o jaką zysk brutto zmniejszył 
się w trakcie roku obrachunkowego w konsekwencji tej szkody;

b)  w przypadku, gdy ostateczna wartość osiągniętego zysku brutto, 
na podstawie potwierdzonego przez biegłych rewidentów Ubez-
pieczającego sprawozdania finansowego określającego wartość 
zysku brutto osiągniętego w roku obrachunkowym odpowiada-
jącym ostatniemu okresowi ubezpieczenia (odpowiednio zwięk-
szonego, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza
dwanaście miesięcy):
–  okaże się mniejsza niż 75% sumy ubezpieczenia zysku brutto

deklarowanej przez Ubezpieczającego na początku okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokona zwrotu pro rata niewy-
korzystanej składki od różnicy wynikającej z przeszacowania
zysku brutto, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku zwrot
składki nie może przekroczyć 30% składki zapłaconej na po-
czątku okresu ubezpieczenia,

–  okaże się większa niż 75% sumy ubezpieczenia zysku brutto
zadeklarowanego przez Ubezpieczającego na początku okre-
su ubezpieczenia, Ubezpieczający dokona dopłaty pro rata
dodatkowej składki od różnicy wynikającej z przeszacowania
zysku brutto.

§ 8. Zwiększone koszty działalności

1.  Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia Zwiększo-
nych Kosztów Działalności, na podstawie niniejszej Polisy, ograniczona 
zostaje do wartości określonej w Cedule. Całkowitą wartość szkody
stanowić będzie kwota dodatkowych, niezbędnych i uzasadnionych
wydatków poniesionych w trakcie okresu odszkodowawczego w celu
utrzymania wartości obrotu, nieprzekraczającej jednakże wartości ob-
rotu osiągniętego w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio poprze-
dzających szkodę.

2.  UWAGI

a) Okres odszkodowawczy:
okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa 
tak długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na wyniki
prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż maksy-
malny okres odszkodowawczy określony w polisie lub innym doku-
mencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;

b) zastrzeżenie
odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie przekroczy, w okresie
pierwszych trzech miesięcy od dnia powstania szkody 30% limitu
Zwiększonych Kosztów Działalności określonego w Cedule, ani w po-
zostałej części maksymalnego okresu odszkodowawczego proporcji
pozostałego do wykorzystania limitu do liczby miesięcy, na miesiąc.

§ 9. Warunki dodatkowe do sekcji B

9.1.  BIEGLI REWIDENCI
Szczegółowe dane i informacje, których Ubezpieczyciel może wy-
magać w oparciu o Postanowienia Ogólne § 6. Niniejszej Polisy, 

mogą być opracowane i przedstawione, na podstawie ksiąg rachun-
kowych i innych dokumentów księgowych Ubezpieczającego, przez 
biegłego rewidenta, który bada księgi rachunkowe ubezpieczające-
go. Dane i informacje przedstawione przez biegłego rewidenta będą 
dowodem prima facie w odniesieniu do oceny wysokości roszczenia 
i ustalenia odszkodowania.

9.2.  CZĘŚCIOWE WYPŁATY ODSZKODOWANIA W TRAKCIE OKRE-
SU ODSZKODOWAWCZEGO
Ubezpieczyciel może dokonywać na rachunek Ubezpieczającego, 
wypłaty bezspornej części odszkodowania z tytułu utraty zysku, 
przed upływem okresu odszkodowawczego. Wypłacona kwota 
zostanie zaliczona na poczet całości odszkodowania, jednakże wy-
płacane kwoty częściowe nie będą mogły przewyższyć takiej części 
całkowitej sumy ubezpieczenia określonej w Cedule, która odpo-
wiada części maksymalnego okresu odszkodowawczego, za jaki 
dokonano wypłaty.

9.3.  WYROBY GOTOWE I PRODUKCJA W TOKU
Podczas ustalania wartości szkody i wysokości odszkodowania, 
wartość zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji w toku) 
uzyskana na podstawie zapisów księgowych prowadzonych przez 
Ubezpieczającego, po urealnieniu ich wartości, i przychody uzy-
skane i należne z tytułu ich sprzedaży, zostaną uwzględnione 
przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie odszkodowaw-
czym.

9.4.  DZIAŁALNOŚĆ ODRĘBNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJ-
NYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku, kiedy Ubezpieczający prowadzi swoją działalność 
gospodarczą poprzez szereg jednostek organizacyjnych, dla któ-
rych prowadzona jest indywidualna ewidencja rachunkowa i dla 
każdego, z których możliwe jest jednoznaczne określenie wyników 
działalności, postanowienia niniejszej Polisy dotyczące ustalenia 
wartości szkody i wysokości odszkodowania w odniesieniu do 
ubezpieczenia zysku brutto pozostają ważne dla każdej z jedno-
stek, której normalna działalność została zakłócona w rezultacie 
zaistniałej szkody. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w Ce-
dule okaże się niższa od sumy kwot powstałych z pomnożenia 
wskaźników zysku brutto z jednostek przez odpowiednią wartość 
obrotów rocznych osiągniętych przez te jednostki (odpowiednio 
zwiększonych, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekra-
cza dwanaście miesięcy), kwota odszkodowania wyliczona zgod-
nie z postanowieniami niniejszej Polisy zostanie proporcjonalnie 
zmniejszona.

9.5.  AUTOMATYCZNE ODTWORZENIE SUMY UBEZPIECZENIA
W przypadku braku pisemnego sprzeciwu ze strony Ubezpieczy-
ciela, całkowita suma ubezpieczenia utraty zysku nie zostanie zre-
dukowana o wartość uznanego roszczenia i będzie automatycznie 
odtworzona do pełnej wartości sprzed szkody pod warunkiem opła-
cenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki.

9.6.  ODZYSK
Podczas ustalania wartości szkody i wysokości odszkodowania, 
odzysk po szkodzie, po urealnieniu jego wartości, i przychody uzy-
skane i należne z tytułu sprzedaży odzyskanego mienia, zostaną 
uwzględnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie od-
szkodowawczym.
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Niniejszym oświadcza się i ustala, bez względu na wszelkie 
postanowienia o przeciwnej treści w ramach niniejszej Polisy 
oraz wszelkie klauzule dodatkowe do niej załączone, iż ustalono 
i uzgodniono wprowadzenie następujących zmian do Polisy:

1.  KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU 
AKTÓW WOJNY I TERRORYZMU

1.1.  Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie regulujące niniejsze 
ubezpieczenie lub jego zmiany, ustala się, że niniejsze ubezpieczenie 
nie obejmuje szkód, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju, 
bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez, wynikających 
z, lub związanych z którymkolwiek z poniższych zdarzeń, bez wzglę-
du na inną przyczynę bądź zdarzenie, które przyczyniło się równo-
cześnie lub w innej kolejności do powstania szkody:

a)  wojna, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, działania lub
operacje wojenne (bez względu na to czy zostały wypowiedziane 
czy nie), wojna domowa, rebelia, rewolucja, powstanie, rozru-
chy wewnętrzne, przyjmujące rozmiary lub zbliżające się liczeb-
nie do takiego powstania, przewrotu wojskowego bądź zamachu 
stanu; lub

b)  akty terroru; Dla celów niniejszej klauzuli, akt terroru ozna-
cza działanie, w szczególności, z użyciem siły lub przemocy
lub groźby ich użycia, podjęte przez osobę bądź grupę (grupy)
osób, działających samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek (ja-
kichkolwiek) organizacji bądź rządu (rządów), lub pozostające 
z nimi w jakimkolwiek związku, podjęte w celach politycznych,
religijnych, ideologicznych lub im podobnych, w tym działanie 
podjęte z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia
społeczeństwa lub jego części.

1.2.  Niniejsza klauzula także nie obejmuje szkody, kosztu lub wydatku 
jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio spowodowa-
nych, wynikających z, lub związanych z jakimkolwiek działaniem 
podjętym w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub innym, 
związanym w jakikolwiek sposób ze zdarzeniami lub przyczynami 
określonymi w pkt (a) lub (b) powyżej.

1.3.  Jeśli AIG będzie twierdzić, że na podstawie niniejszego wyłączenia 
strata, szkoda, koszt lub wydatek nie są objęte ubezpieczeniem, 
udowodnienie twierdzenia przeciwnego należeć będzie do Ubez-
pieczonego. W razie, gdyby jakakolwiek część niniejszej klauzuli 
okazała się nieważna lub niewykonalna klauzula pozostaje w mocy 
i podlega wykonaniu co do pozostałych jej części.

2.  KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA POLITYCZNE
AIG nie pokrywa szkód bezpośrednich ani szkód pośrednich spowo-
dowanych przez, polegających na, lub wynikających z konfiskaty; wy-
właszczenia; nacjonalizacji; opanowania; rekwizycji lub zniszczenia;
uszkodzenia mienia na rozkaz rządu (de jurę lub de facto) lub jakiekol-
wiek publiczne, miejskie, lokalne władze kraju lub obszaru, na którym

to mienie jest zlokalizowane; zawłaszczenia lub zniszczenia w ramach 
kwarantanny lub regulacji celnych. Wszystkie inne postanowienia, wa-
runki i wyłączenia zawarte w Umowie pozostają niezmienione.

3.  KLAUZULA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ SIECI
ZEWNĘTRZNYCH
W ramach niniejszej Polisy ubezpieczeniem nie są objęte straty, szko-
dy, zniszczenie, zniekształcenie, usunięcie, sfałszowanie lub zmiana
DANYCH ELEKTRONICZNYCH spowodowane WIRUSEM KOMPU-
TEROWYM lub AWARIĄ JAKIEJKOLWIEK SIECI ZEWNĘTRZNEJ 
czy też utrata wykorzystania, obniżenie poziomu funkcjonalności, 
koszty lub wydatki o jakimkolwiek charakterze z nich wynikające, bez
względu na inne przyczyny lub zdarzenia jednocześnie, lub w jakiejkol-
wiek innej kolejności, wpływające na stratę.

3.1.  DANE ELEKTRONICZNE oznaczają fakty, koncepcje lub informa-
cje zamienione na formę wykorzystywaną do celów przekazywania, 
interpretacji lub przetwarzania przez elektroniczny oraz elektro-
mechaniczny przetwarzający dane lub elektronicznie sterowany 
sprzęt i obejmują programy, oprogramowanie oraz inne instrukcje 
zakodowane dla celów przetwarzania i obróbki danych czy też kie-
rowania i obsługi takiego sprzętu.

3.2.  WIRUSY KOMPUTEROWE oznaczają zbiór instrukcji lub kodów 
fałszujących, powodujących uszkodzenie lub zbiór jakichkolwiek 
innych nieautoryzowanych instrukcji lub kodów łącznie ze zbio-
rem nieautoryzowanych instrukcji lub kodów programistycznych 
lub innych, wprowadzonych z celowym zamiarem spowodowania 
szkód, które rozprzestrzeniają się poprzez system komputerowy 
lub sieć o dowolnym charakterze. WIRUSY KOMPUTEROWE 
obejmują, ale nie ograniczają się do, „Konie Trojańskie”, „wirusy”, 
„bomby czasowe lub logiczne”.

3.3.  AWARIA SIECI ZEWNĘTRZNEJ oznacza awarię niektórych lub 
części usług dostarczanych przez provider‛ a (dostawcę) usług 
internetowych lub dostawcę usług telekomunikacyjnych ulokowa-
nego poza obszarem znajdującym się w promieniu 150 metrów od 
lokalizacji objętej ubezpieczeniem określonej w oryginalnej Polisie.

4.  KLAUZULA WADLIWYCH, USZKODZONYCH LUB ZNIEKSZTAŁCO-
NYCH DANYCH

4.1.  AIG nie pokrywa szkód bezpośrednich ani szkód pośrednich spo-
wodowanych przez, polegających na, lub wynikających z:

a)  jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjo-
nowania internetu lub podobnego środka przekazu, intranetu,
prywatnej sieci lub podobnego systemu;

b)  jakiegokolwiek sfałszowania, zniszczenia, rozproszenia, usu-
nięcia  lub innego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danych,
oprogramowania czy każdego innego programu lub zbioru in-
strukcji;

AIG EUROPE LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Warszawie

DODATKOWE POSTANOWIENIA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
Z DNIA 30 grudnia 2015 r.

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 grudnia 2015 r. 
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2015  r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
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c)  częściowej bądź całkowitej niemożności użytkowania lub utraty 
funkcjonalności danych, kodów, programów, oprogramowania, 
komputerów bądź systemów komputerowych lub innych urzą-
dzeń działających w oparciu o mikroprocesory, układy scalone
czy inne procesy logiczne, oraz wynikającej z tego odpowiedzial-
ności lub błędów Ubezpieczającego do prowadzenia przez niego 
działalności.

4.2.  Niniejsza Klauzula nie wyłącza późniejszych szkód pośrednich 
i następczych, które nie podlegają wyłączeniu na mocy innych po-
stanowień Umowy, a które zostały spowodowane przez ubezpieczo-
ne Ryzyka Nazwane. Dla potrzeb niniejszej klauzuli uzgadnia się, 
iż Ryzyka Nazwane to: pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, 
wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, huragan. Opisane 
w punktach a/, b/ i c/ szkody pośrednie lub bezpośrednie są wyłą-
czone bez względu na inne przyczyny, które zaistniały równocze-
śnie lub w innym czasie.

5.  KLAUZULA ROZPOZNANIA DATY

5.1.  Ubezpieczyciel nie pokrywa szkód bezpośrednich ani szkód po-
średnich spowodowanych przez, polegających na, lub wynikających 
z awarii sprzętu komputerowego, urządzeń przetwarzających dane, 
mikroukładów scalonych, systemów operacyjnych, mikroproceso-
rów (chipów komputerowych), układów scalonych lub podobnych 
urządzeń, oraz oprogramowania komputerowego, niezależnie od 
tego czy stanowi własność Ubezpieczonego, oraz niezależnie od 
tego czy zdarzenie ma miejsce przed, w trakcie, czy po roku 2000 
i zaistniało w wyniku:

a)  braku możliwości prawidłowego rozpoznania dowolnej daty
zgodnie z faktyczną datą kalendarzową;

b)  niemożności utrwalenia, zapisania i zapamiętania, oraz/lub
prawidłowej obsługi, interpretowania i przetwarzania wszel-
kich danych, informacji, poleceń lub instrukcji, w wyniku
potraktowania dowolnej daty niezgodnie z faktyczną datą ka-
lendarzową;

c)  niemożności utrwalenia, zapisania i zapamiętania oraz prawi-
dłowego przetwarzania wszelkich danych w wyniku zastoso-
wania polecenia, które zostało zaprogramowane w dowolnym
oprogramowaniu komputerowym i powoduje utratę danych
lub niemożność utrwalenia, zapisania, zapamiętania i prawidło-
wego przetworzenia owych danych w określonym dniu lub po
danej dacie.

5.2.  Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów napraw i modyfikacji żad-
nych części systemów przetwarzania danych lub współpracującego 
z nimi sprzętu, w celu poprawienia wad i cech układów logicznych 
lub ich działania.

5.3.  Ubezpieczyciel nie pokrywa szkód bezpośrednich oraz pośred-
nich wynikłych z wykorzystania nieprawidłowych, niedokładnych 
i niepełnych porad, konsultacji, wadliwych projektów, złej oceny, 
nieprawidłowej kontroli, wadliwej instalacji oraz konserwacji, 
nieprawidłowej naprawy lub złego nadzoru prowadzonego przez 
samego Ubezpieczonego lub dla niego przez inne strony, których 
zadaniem jest odnajdywanie oraz prostowanie błędów, lub testo-
wanie, w przypadku wszelkich potencjalnych awarii, błędów, złego 
funkcjonowania i niedokładności opisanych w punkcie A powyżej.

5.4.  Opisane w punktach 5.1, 5.2 i 5.3. straty bezpośrednie i pośrednie, 
zostają wyłączone bez względu na inne przyczyny, które zaistniały 
równocześnie lub w innym czasie.

5.5.  Niniejsza klauzula nie wyłącza późniejszych szkód pośrednich 
i następczych, niepodlegających innemu wyłączeniu, które są ob-
jęte ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczenia od Ryzyk Na-
zwanych. Ryzyka Nazwane to: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja 
samolotu lub uderzenie pojazdu, spadające przedmioty, wiatr, 
grad, tornado, huragan, cyklon, zamieszki, strajki, zakłócenia 
porządku publicznego, akty wandalizmu, umyślnie wyrządzenie 
szkody, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, mróz lub za-
leganie śniegu.

6.  KLAUZULA DOTYCZĄCA SZKÓD SPOWODOWANYCH PLEŚNIĄ 
I GRZYBEM

6.1.  Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącz-
nie straty lub szkody fizyczne powstałe w ubezpieczonym mieniu 
na skutek działania pleśni, grzyba lub zarodników, jeżeli strata 
taka lub szkoda powstała bezpośrednio na skutek szkody spowo-
dowanej w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia przez 
jedno z następujących Zdarzeń: pożar, trzęsienie ziemi, eksplozja, 
błyskawica, huragan, grad, powódź lub zalanie wodą, uderzenie 
bezpośrednie statku, samolotu lub pojazdu, rozruchy lub za-
mieszki społeczne, akty wandalizmu lub złośliwego działania lub 
przypadkowego zastosowania sprzętu przeciwpożarowego, śnieg, 
obsunięcie się ziemi bądź skał, lawina, upadek drzewa lub masztu 
lub innego obiektu.

6.2.  Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli podlega wszelkim 
ograniczeniom zawartym w umowie ubezpieczenia oraz, dodatko-
wo, każdemu z poniżej wymienionych następujących ograniczeń:

a)  przedmiotowe mienie musi zostać objęte ubezpieczeniem od
strat i szkód fizycznych, spowodowanych przez wyżej wymie-
nione zdarzenia;

b)  ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić do zakładu ubezpieczeń 
powstanie kosztu, straty lub szkody fizycznej spowodowanych
przez pleśń, grzyba lub zarodniki, tak szybko, jak to tylko prak-
tycznie możliwe, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy 
od dnia, w którym wyżej wymienione zdarzenie po raz pierw-
szy spowodowało, w okresie ubezpieczenia, stratę lub szkodę 
w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie na podstawie niniej-
szej klauzuli nie obejmuje jakiejkolwiek straty lub szkody fizycz-
nej, które zostały zgłoszone do zakładu ubezpieczeń po upływie 
wyżej wymienionego 6-miesięcznego terminu.

6.3.  O ile nie postanowiono inaczej w powyższych punktach, ubez-
pieczenie nie obejmuje jakiejkolwiek straty, szkody, roszczenia, 
kosztu, wydatku lub jakiejkolwiek innej sumy bezpośrednio lub 
pośrednio wynikającej lub odnoszącej się do pleśni, grzyba lub za-
rodników jakiegokolwiek rodzaju, typu lub opisu.

7.  POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIE-
CZEŃ: SYSTEM TRYSKACZOWY ORAZ OGNIOWA INSTALACJA
ALARMOWA

7.1.  Ubezpieczający/Ubezpieczony podejmie wszelkie kroki w celu:

a)  odnośnie użytkowania instalacji:
–  zabezpieczenia instalacji tryskaczowej przed gwałtownymi 

zmianami temperatury oraz uszkodzeniami,
–  zachowania sprawności instalacji (w tym także zewnętrznego 

systemu alarmowego),
–  zachowania dostępu do instalacji kontrolujących poziom

oraz ciśnienie wody;
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b)  w przypadku zmian lub napraw instalacji poinformowania 
pisemnie Ubezpieczyciela oraz otrzymania jego wcześniejszej 
pisemnej akceptacji;

c)  udostępnienia Ubezpieczycielowi dostępu do Ubezpieczonej lo-
kalizacji w celu przeprowadzenia inspekcji i kontroli instalacji; 

d)  przeprowadzenia testów zaleconych przez Ubezpieczyciela 
i sprawnej naprawy wykrytych usterek.

 7.2.  W przypadku, gdy zmiany lub naprawy instalacji systemu tryskaczo-
wego są niezbędne Ubezpieczyciel zachowuje prawo do zawieszenia 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód spowodowanych przez 
wyciek wody z instalacji do czasu zakończenia prac. Decyzja Ubezpie-
czyciela zostanie przekazana w formie pisemnej.

Wszystkie inne postanowienia, warunki i wyłączenia zawarte 
w Umowie pozostają niezmienione.
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Ochrona i wykorzystanie Danych Osobowych 
AIG Europe Limited Oddział w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatność swoich klientów, osób zgłaszających roszczenia oraz innych kontrahentów. 
„Dane Osobowe” identyfikują i odnoszą się do Ubezpieczającego oraz innych osób (np. członków rodziny lub bliskich Ubezpieczającego). Jeżeli Ubez-
pieczający przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do poinformowania takich innych osób o Polityce Prywatności obowiązującej 
w AIG. 

Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania
W zależności od relacji w jakiej Ubezpieczający pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mogą zawierać: informacje umożliwiające iden-
tyfikację oraz kontakt, dane dotyczące karty płatniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe oraz informacje dotyczące oceny zdolności 
kredytowej, dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczającego. Dane Osobowe mogą zostać użyte do:
•  Zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń, kwestie dotyczące płatności
•  Podejmowania decyzji w zakresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania składek i innych płatności
•  Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podróży 
•  Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG działalności gospodarczej 
•  Zapobiegania, wykrywania oraz ścigania przestępstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniędzy 
•  Ustalania oraz obrony uprawnień mających swoje źródło w przepisach prawa  
•  Zapewniania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza granicami Polski
•  Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w celach szkoleniowych oraz dla zapew-

nienia bezpieczeństwa 
•  Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku.

W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyraził zgodę na otrzymywanie od AIG bądź innych wybranych partnerów, informacji o charakterze marketingowym
i chce tą zgodę odwołać, Ubezpieczający może zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym kontaktując się z AIG za pośred-
nictwem poczty e-mail na adres aig.polska@aig.com bądź przesyłając informację pisemną do Agnieszki Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego 
AIG Europe Limited Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Jeśli Ubezpieczający zdecyduje się 
na rezygnację, AIG w dalszy ciągu może przesyłać do Ubezpieczającego inne ważne wiadomości, np. wiadomości dotyczące zarządzania polisą ubezpie-
czeniową Ubezpieczającego, czy też dotyczące zgłoszonego roszczenia.  

Udostępnianie Danych Osobowych – Dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej istnieje możliwość, że Dane Osobowe zostaną udostępnione 
podmiotom należącym do grupy AIG, brokerom, czy też innym pośrednikom, ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej, 
podmiotom z branży ochrony zdrowia oraz innym usługodawcom. Listę podmiotów należących do grupy AIG, które mogą mieć dostęp do Danych Oso-
bowych, Ubezpieczający może znaleźć na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf.  Dane Osobowe będą udostępniane innym osobom trze-
cim (w tym organom państwowym) w sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione 
potencjalnym oraz faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzedaży spółki AIG bądź przeniesienia własności aktywów przedsiębiorstwa.

Międzynarodowe przekazywanie danych – W związku z międzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG działalności, Dane Osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom znajdującym się w krajach innych niż Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których 
obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne aniżeli te obowiązujące w Polsce.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych – AIG wprowadziła właściwe środki prawne i środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
ochrony Danych Osobowych. Usługodawcy AIG są również starannie wybierani oraz zobowiązani do stosowania właściwych środków bezpieczeństwa. 
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów opisanych powyżej. 

Wnioski lub pytania – prawo dostępu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych będących w posiadaniu AIG. Aby uzyskać dostęp 
oraz poprawić niewłaściwe Dane Osobowe, bądź zażądać ich usunięcia lub ograniczenia zakresu tychże Danych Osobowych, lub sprzeciwić się ich użyciu 
Ubezpieczający proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: aig.polska@aig.com lub wysłanie informacji pisemnej do Agnieszki Żołędziow-
skiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. 
Więcej szczegółów dotyczących korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczający może znaleźć w pełnej wersji Polityki Prywatności AIG na 
www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish bądź zwracając się o przesłanie kopii Polityki Prywatności AIG przy użyciu danych kontaktowych.
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AIG Europe Limited Oddział w Polsce

Saski Point
ul. Marszałkowska 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
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