
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk



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

	 	§	9,	§	10	ust.	2,	ust.	4	i	ust.	5,	§	18,	§	19	ust.	1,	§	25,	§	26	ust.	1,	§	38	ust.	1	i	2	i	ust.	6,	§	39,	
§	41,	§	56	ust.	1–3;	

	 Dodatkowe	postanowienia:	Klauzula	6	ust.	6.1,	Klauzula	7	ust.	7.1.

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

	 	§	6,	§	10	ust.	6–7,	§	11,	§	13,	§	14,	§	19	ust.	2–4,	§	20,	§	22,	§	26	ust.	3,	§	27,	§	29,	§	32,	
§	33	ust.	7,	§	34	ust.	4,	§	40	ust.	4,	§	42,	§	51	ust.	2,	§	53,	§	56	ust.	4;

	 Dodatkowe	postanowienia:	Klauzule	od	1	do	5,	Klauzula	6	ust.	6.2	i	6.3,	Klauzula	7	ust.	7.2.		
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Sprzętu Elektronicznego

od Wszystkich Ryzyk

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicz-
nego od Wszystkich Ryzyk, zwanych dalej Warunkami Ogólnymi, AIG 
Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, 
siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St., Londyn EC3M 4AB, 
Wielka Brytania, reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w  Polsce zarejestrowany 
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod 
numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828, siedziba główna: 
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, zwana dalej AIG, zawiera 
z Ubezpie-czającym umowę ubezpieczenia, zwaną dalej „Umową”.

§ 2. Polisa

1.  Polisa określa warunki, na jakich została zawarta umowa ubezpieczenia.

2.  Każdy wyraz lub wyrażenie, któremu przypisano szczególne znaczenie
w polisie lub którejkolwiek części warunków ubezpieczenia, zachowuje
takie samo znaczenie gdziekolwiek wystąpi.

§ 3. Strony Umowy

1.  Przez Ubezpieczającego rozumieć należy przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów o  działalności gospodarczej, który zawarł Umowę z  AIG
i na tej podstawie zobowiązał się do zapłaty składki.

2.  Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej. Obowiązki
wynikające z  takiej Umowy obciążają Ubezpieczającego. AIG może
podnieść również przeciwko osobie trzeciej zarzuty, które mają wpływ
na odpowiedzialność AIG z  tytułu Umowy. Odszkodowanie z  tytułu
Umowy na rzecz osoby trzeciej AIG może wypłacić Ubezpieczającemu
za zgodą osoby, na rzecz której Umowa została zawarta. Jednakże
wspomniana zgoda nie może zostać udzielona już po zajściu wypadku.

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

1.  AIG może zgodzić się na wprowadzenie do Umowy postanowień do-
datkowych lub odmiennych od ustalonych w Warunkach Ogólnych, pod
warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.  We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Umowie oraz w Wa-
runkach Ogólnych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowią-
zujące przepisy prawa.

§ 5. Informacje podstawowe

1. Ubezpieczeniu podlegać może sprzęt elektroniczny wymieniony w § 6
stanowiący własność Ubezpieczającego bądź osoby trzeciej, na której 
rzecz została zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony może zostać również sprzęt elektroniczny oddzielnie
zadeklarowany do ubezpieczenia, stanowiący własność osób trzecich, 
będący w udokumentowanym posiadaniu osób, o których mowa w § 3. 
ust. 2, wykonywanym na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub 
innego ważnego tytułu prawnego.

3. Umowa może przewidywać rozszerzenie zakresu odpowiedzialności,
zgodnie z postanowieniami dodatkowych klauzul, których treść wyraźnie 
wskazuje, iż zastosowanie do nich mają niniejsze Warunki Ogólne.

4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, i tylko w miejscu, które zostało określone w Umowie, chyba 
że Umowa stanowi inaczej.

§ 6. Wyłączenia ogólne

Niniejsze wyłączenia odnoszą się do wszystkich Sekcji niniejszej Polisy.

1.  O ile nie umówiono się inaczej, AIG nie ponosi odpowiedzialności za
straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez, lub
wynikłe ze zdarzeń takich jak:
a)  wojna, inwazja, działanie zewnętrznego wroga, działania wojenne

(niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana), wojna do-
mowa, bunt, rewolucja, powstanie, pucz wojskowy lub zamach stanu,
działanie sił zbrojnych lub uzurpatorskich władz, wprowadzenie stanu
wojennego, konfiskata, zawłaszczenie, nacjonalizacja, zarekwirowa-
nie, zniszczenie na mocy aktu prawnego niezależnie od jego formy,
wydanego przez władze państwowe, publiczne, lokalne lub celne;

b)  strajk, rozruchy, zamieszki wewnętrzne lub ataki terrorystyczne;
c)  trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami

oraz następcza powódź, huragan, tajfun, cyklon, tornado;
d)  reakcja jądrowa, promieniowanie jądrowe lub skażenie promie-

niotwórcze; e) zniszczenie lub uszkodzenie powstałe wskutek wad lub
usterek, o których Ubezpieczający lub jego przedstawiciele wiedzieli
w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy te
wady lub usterki były znane AIG, czy też nie;

f)  świadome działanie lub rażące niedbalstwo ze strony Ubezpieczają-
cego lub jego przedstawicieli; w razie rażącego niedbalstwa odszko-
dowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach względom słuszności;

g)  wszelkiego rodzaju straty następcze takie jak np. utrata przychodu
(zysku) lub użyteczności;

h)  zdarzenia, za które na podstawie obowiązujących przepisów oraz
umów odpowiada osoba trzecia, występująca w charakterze dostaw-
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cy (wytwórcy lub sprzedawcy), spedytora, podwykonawcy, wykonu-
jącego naprawy lub też innego usługodawcy;

i)  naturalne zużycie lub starzenie się części ubezpieczonego mienia
wynikające z  jego normalnego użytkowania lub eksploatacji, lub
stopniowego pogarszania się jego stanu;

j)  szkody wewnętrzne w  odniesieniu do wszelkich elektronicznych
podzespołów, wchodzących w skład ubezpieczonych przedmiotów
tzn. szkody lub straty w odniesieniu do elektronicznych podzespo-
łów, dla których nie jest możliwe udowodnienie, że powstały wskutek
ubezpieczonego zewnętrznego zdarzenia powodując uszkodzenie
lub utratę zarówno wymiennych części/modułów lub całego ubez-
pieczonego przedmiotu (jednakże straty następcze w odniesieniu do
innych wymiennych części/modułów pozostają niniejszym ubezpie-
czone);

k)  spowodowane kradzieżą zwykłą. Kradzież uważana jest za zwykłą,
jeżeli Ubezpieczający nie udowodni, że zabór ubezpieczonego mie-
nia nastąpił bez włamania lub użycia przemocy lub groźby przemocy
wobec osoby.

2.  Koszty wyłączone z  zakresu ubezpieczenia AIG nie wypłaci odszko-
dowania za:

a)  koszty, które Ubezpieczający poniósłby nawet, gdyby szkoda nie
wystąpiła (np. koszty konserwacji);

b)  dodatkowe koszty związane z modyfikacjami lub ulepszeniami doko-
nanymi na ubezpieczonym przedmiocie przy okazji straty lub szkody
objętej niniejszym ubezpieczeniem;

c)  dodatkowe wydatki poniesione na prowizoryczną lub tymczasową
naprawę/zastąpienie ubezpieczonych przedmiotów;

d)  wszelkie koszty nie zawarte w sumie ubezpieczenia.

SEKCJA 1:
SZKODY MATERIALNE

§ 7. Przedmiot ubezpieczenia

Na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych ubezpieczeniem są ob-
jęte wszelkie urządzenia elektroniczne wraz z operacyjnymi programami 
systemowymi,  wyszczególnione  wyraźnie  w  umowie  ubezpieczenia, 
od momentu ich gotowości do eksploatacji po przeprowadzeniu próbnego 
rozruchu w celu podjęcia działalności, do której są przeznaczone.

§ 8. Miejsce ubezpieczenia

1.  Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny zainstalowany na
stanowisku pracy, w budynkach lub lokalach wskazanych w Umowie
(„ubezpieczone lokalizacje”).

2.  Sprzęt elektroniczny pozostaje objęty ubezpieczeniem również podczas
jego przenoszenia lub przemieszczania w obrębie ubezpieczonej lo-
kalizacji.

§ 9. Zakres ubezpieczenia

1.  Z zastrzeżeniem wyłączeń do niniejszych ogólnych warunków, ubezpie-
czeniem są objęte wszelkie straty materialne, jeżeli:

a)  ubezpieczony przedmiot ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu
wskutek nagłej i nieprzewidzianej okoliczności w sposób uniemożli-
wiający spełnienie przez niego funkcji, do której był przeznaczony;
lub jeżeli

b)  ubezpieczony przedmiot zostanie utracony w  wyniku kradzieży
z włamaniem lub rabunku.

2. UBEZPIECZENIE OD WSZELKIEGO RYZYKA. Ubezpieczenie obejmuje
uszkodzenie lub zniszczenie z  wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych. 
W szczególności obejmuje szkody spowodowane przez:

a)  niewłaściwą obsługę, brak kwalifikacji, niewłaściwe użytkowanie,
świadome lub celowe zniszczenia przez osoby trzecie;

b)  ogień (z płomieniami lub bez), wszelkiego rodzaju eksplozji, implo-
zji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, a także szkody
wynikłe w  związku z  gaszeniem, rozbiórką i  porządkowaniem
pogorzeliska oraz straty powstałe w  trakcie wykonywania tych
czynności;

c)  zalanie wodą z  urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, wylew
wód gruntowych, wód deszczowych, korozję, parę, mróz, przemiesz-
czanie się lodu, wilgoć oraz inne rodzaje cieczy;

d)  burzę, wiatr, przypływy sztormowe, grad, lawinę, osuwanie się skał;
e)  błędy projektowe, wady materiałowe, odchylenia od norm produk-

cyjnych, przepięcie, indukcję szkody wywołane pośrednio przez
wyładowania atmosferyczne.

§ 10. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

1.  O ile nie umówiono się inaczej, AIG może spełnić swoje świadczenie,
wedle własnego wyboru, poprzez wypłatę odszkodowania w  formie
gotówkowej lub w formie wymiany w naturze.

2.  Jeżeli spełnienie świadczenia AIG następuje poprzez wypłatę w gotów-
ce to:

a)  w przypadku szkody częściowej: odszkodowanie będzie obejmować
zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w celu naprawienia uszko-
dzonego, ubezpieczonego przedmiotu;

b)  w przypadku szkody całkowitej: odszkodowanie będzie obejmować
zwrot kosztów nabycia i zainstalowania nowego sprzętu tego samego 
rodzaju i jakości, w celu zastąpienia pierwotnie zniszczonego urzą-
dzenia; jednakże wypłacone odszkodowanie nie może być wyższe
od uzgodnionej Sumy Ubezpieczenia;

c)  jeżeli ubezpieczony sprzęt nie może zostać naprawiony (po szkodzie
częściowej) ani wymieniony (po szkodzie całkowitej) lub jeżeli części
zapasowe pochodzące z  produkcji seryjnej są już niedostępne na
rynku (przedmioty przestarzałe), odszkodowanie wypłacane przez
AIG będzie ograniczone do ich aktualnej wartości gotówkowej bez-
pośrednio przed wystąpieniem szkody.

3.  Ubezpieczający będzie obciążony wartością pozostałości mienia po
szkodzie i/lub jego części, które ze względu na rodzaj lub rozmiar
uszkodzeń nadają się do dalszego użytku, z zastrzeżeniem pkt. 4 po-
niżej

4.  Alternatywnie, AIG ma prawo przyznać odszkodowanie Ubezpieczają-
cemu w formie wymiany w naturze tzn:

a)  w przypadku szkody częściowej: odtworzenie uszkodzonych przed-
miotów na zasadzie naprawy zleconej przez AIG;

b)  w przypadku szkody całkowitej: odtworzenie uszkodzonych lub skra-
dzionych przedmiotów poprzez zakup nowego sprzętu tego samego
rodzaju i jakości przez AIG.
Części lub cały przedmiot, które zostały wymienione (materiał odzy-
skany) przejdą na życzenie AIG na jego własność.

5.  AIG zrekompensuje również Ubezpieczającemu wszelkie dodatkowe
koszty pracy w  godzinach nadliczbowych, w  nocy, w  niedzielę lub
święta, koszty przejazdu inżynierów i  konsultantów oraz transportu
ekspresowego sprzętu pod warunkiem, że zostały poniesione na terenie
zeczpospolitej Polskiej.
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6.  Przy wyliczaniu odszkodowania uwzględnia się udział własny Ubezpie-
czającego poprzez odjęcie od kwoty równej wartości szkody, ustalonej
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych,
wartości udziału własnego Ubezpieczającego w wysokości określonej
w  Umowie. Jeżeli jednym i  tym samym zdarzeniem szkodowym do-
tknięta jest większa liczba ubezpieczonych przedmiotów, zastosowanie
znajduje tylko jeden, najwyższy kwotowo ustalony udział własny.

7.  Jeżeli w momencie utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego przedmiotu
okaże się, że uzgodniona i zadeklarowana przez Ubezpieczającego
suma ubezpieczenia jest niższa od jego faktycznej wartości ubezpiecze-
niowej, wówczas naliczone odszkodowanie zostanie proporcjonalnie
zmniejszone zgodnie z  klauzulą niedoubezpieczenia (patrz § 13.
Niedoubezpieczenie).

§ 11. Wyłączenia szczególne

1.  Mienie wyłączone z zakresu ubezpieczenia:

a)  Części i  materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające
wielokrotnej bądź okresowej wymianie z uwagi na swoje specyficzne
przeznaczenie i  skład, nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.
Wyłączenie to dotyczy w szczególności:
–  materiałów pomocniczych i  użytkowych (np. płyny wywołujące,

odczynniki, tonery, czynniki chłodzące i środki gaśnicze, taśmy foto-
graficzne, filmy, nośniki obrazu i dźwięku, folie filmowe, papier spe-
cjalistyczny, głowice i taśmy do drukarek, paski napędowe, pipety);

–  wszelkiego rodzaju narzędzi (np. wiertła, frezy, zaciski);
–  pozostałych części, które podczas okresu użytkowania ubezpiecza-

nego przedmiotu z doświadczenia są podatne na częstą wymianę
(np. bezpieczniki, źródła światła, akumulatory, filtry);

b)  Ponadto lampy elektronowe (np. kineskopy, lampy laserowe i  ren-
tgenowskie) oraz pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe)
pozostają objęte w zakresie ryzyka pożaru, zalania oraz kradzieży
z włamaniem, o ile nie umówiono się inaczej.

2.  Koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia

a)  koszty, które Ubezpieczający poniósłby nawet, gdyby szkoda nie
wystąpiła (np. koszty konserwacji);

b)  dodatkowe koszty związane z modyfikacjami lub ulepszeniami doko-
nanymi na ubezpieczonym przedmiocie przy okazji straty lub szkody
objętej niniejszym ubezpieczeniem;

c)  dodatkowe wydatki poniesione na prowizoryczną lub tymczasową
naprawę/zastąpienie ubezpieczonych przedmiotów;

d)  wszelkie koszty nie zawarte w sumie ubezpieczenia.

§ 12. Ustalenie Sumy Ubezpieczenia

1.  Wartość ubezpieczeniowa powinna odpowiadać:

a)  jeżeli ubezpieczany przedmiot figuruje w aktualnym cenniku autory-
zowanych dealerów/producentów elektronicznych, obowiązującej
cenie zakupu nowego przedmiotu (nowa wartość odtworzeniowa)
z włączeniem kosztów dostawy;

b)  jeżeli ubezpieczany przedmiot nie figuruje w  aktualnie obowiązu-
jącym cenniku autoryzowanych dealerów/producentów elektronicz-
nych, cenie zakupu nowego przedmiotu z  ostatnio dostępnej listy
cen z włączeniem kosztów dostawy oraz wliczając wszelkie zmiany
cenowe, które mogły zajść w międzyczasie;

c)  jeżeli żaden cennik nie jest dostępny, cenie zakupu nowego przed-
miotu z włączeniem kosztów dostawy oraz wliczając wszelkie zmiany
cenowe, które mogły zajść w międzyczasie;

d)  jeżeli zarówno cennik jak i cena zakupu nie są dostępne lub znane,
łącznej sumie wszystkich niezbędnych kosztów wytworzenia ubez-
pieczanego przedmiotu wraz z marżą oraz z włączeniem kosztów
dostawy, wliczając wszelkie zmiany cenowe, które mogły zajść
w międzyczasie.

2.  Wszelkie potrącenie i rabaty cenowe nie mogą mieć wpływu na war-
tość ubezpieczeniową.

3.  Sumę ubezpieczenia określa wyłącznie Ubezpieczający.

§ 13. Niedoubezpieczenie

Ubezpieczone przedmioty są niedoubezpieczone wówczas, gdy ustalona 
dla nich suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczeniowej, 
jaka powinna zostać ustalona zgodnie z postanowieniami § 12. W takim 
wypadku należne odszkodowanie zostanie pomniejszone w  takiej samej 
proporcji tzn. w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do 
faktycznej wartości ubezpieczeniowej (odpowiadającej wartości ustalonej 
zgodnie z postanowieniami § 12).

§ 14. Ubezpieczenie powyżej wartości

Jeżeli deklarowana suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubez-
pieczeniowej, jaka powinna zostać ustalona zgodnie z postanowieniami 
§ 12, odpowiedzialność AIG ograniczona jest do wysokości faktycznej
szkody lub straty, a umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego, co 
do nadwyżki ponad wartość ubezpieczenia (odpowiadającej wartości 
ustalonej zgodnie z postanowieniami § 12).

§ 15. Definicje

1.  Sprzęt tego samego rodzaju i jakości:

a)  jeżeli ubezpieczony przedmiot po szkodzie całkowitej jest nadal do-
stępny na rynku: wszelkie niezbędne koszty w celu zastąpienia i za-
montowania nowego, identycznego przedmiotu zostaną zwrócone.

b)  jeżeli ubezpieczony przedmiot po szkodzie całkowitej stał się w mię-
dzyczasie przestarzały (wyszedł z użycia): wszelkie niezbędne koszty 
w  celu zastąpienia utraconego lub uszkodzonego ubezpieczonego
przedmiotu następnym modelem (podobnego rodzaju) o  podobnej
strukturze/konfiguracji (o  podobnej jakości) – tzn. niskiej, średniej,
wysokiej pojemności – zostaną zwrócone.

2.  Aktualna wartość gotówkowa (wartość rzeczywista): aktualna wartość
gotówkowa odpowiada ubezpieczonej wartości (nowej wartości odtwo-
rzeniowej) ubezpieczanego przedmiotu odpowiednio pomniejszonej ze
względu na jego stan techniczny (biorąc pod uwagę wiek/zużycie)
w  danym momencie bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia
szkodowego.

3.  Koszty dostawy: koszty dostawy zawierają niezbędne koszty opakowania
oraz zapakowania, transportu, montażu, podłączenia, podatku i cła.

4.  Części wymienne: w  przypadku naprawy, część/moduł podlegający
wymianie.

5.  Gotowość do eksploatacji: urządzenia uznaje się za gotowe do eks-
ploatacji z chwilą, gdy ich normalne działanie może zostać lub zostało
rozpoczęte
–  po pozytywnym wykonaniu rozruchu próbnego (gdzie jest to nie-

zbędne). W momencie, gdy ubezpieczone przedmioty są gotowe do
eksploatacji, pozostają ubezpieczone także podczas tymczasowych
przerw w użyciu związanych z konserwacją, remontem lub naprawą.
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6.  Jedno i to samo zdarzenie szkodowe: zdarzenie szkodowe składa się
z łącznej sumy wszystkich okoliczności, które miały miejsce w ciągu 12
godzin, i które zwiększają całkowitą skalę ubezpieczonej szkody.

7.  Szkoda częściowa/całkowita: szkoda częściowa występuje wówczas,
gdy niezbędne koszty naprawy poniesione w celu przywrócenia ubez-
pieczonego przedmiotu do jego poprzedniego stanu (tzn. normalnego
stanu pracy) wraz z  wartością odzysku są niższe od jego wartości
ubezpieczeniowej.

8.  Przedstawiciele: przedstawicielami są właściciele, wspólnicy, członko-
wie zarządu lub inne osoby upoważnione do reprezentowania z mocy
prawa ubezpieczającego.

9.  Strajk, rozruchy, zamieszki wewnętrzne, terroryzm:

a)  strajk: odmowa świadczenia pracy przez duże grupy pracowników
firmy w celu wymuszenia spełnienia postulatów ekonomicznych lub
politycznych;

b)  rozruchy: gwałtowne demonstracje o  celach agitacyjnych, którym
towarzyszą zamieszki, działania bezprawne i  agresja przeciwko
władzom w celu zaburzenia panującej równowagi politycznej;

c)  zamieszki wewnętrzne: gwałtowne demonstracje niemieszczące się
w  definicji rozruchów, przechodzące w  agitacje prowadzące do
niepokojów społecznych i działań bezprawnych;

d)  terroryzm: zorganizowane nielegalnie akcje zbrojne o celach ideolo-
gicznych, politycznych, ekonomicznych lub społecznych, realizowane 
przez jednostki lub organizacje i skierowane przeciwko konkretnym
osobom lub organizacjom gospodarczym:
–  w  celu zwrócenia uwagi opinii publicznej i  wywołania ogólnej

atmosfery zagrożenia (terroryzm);
–  w celu wywołania zakłóceń w transporcie publicznym lub w pracy

firm usługowych lub produkcyjnych (sabotaż).

10.  Nieprzewidziane okoliczności: nieprzewidziane okoliczności są to
zdarzenia, których ubezpieczony bądź jego przedstawiciel nie był
w stanie przewidzieć przed ich wystąpieniem.

SEKCJA 2:
UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW DANYCH

§ 16. Przedmiot ubezpieczenia

Na niniejszych warunkach ubezpieczenia ubezpieczeniem objęte są:

a)  dane (informacje odczytywane przez urządzenia) np. dane główne
i transakcyjne ze zbiorów danych i baz danych, licencjonowane progra-
my standardowe produkcji seryjnej, dane z programów aplikacyjnych
z produkcji jednostkowych;

b)  nośniki danych (nośniki przechowujące informacje odczytywane przez
urządzenia), na których zgromadzone są ubezpieczone dane z zastrze-
żeniem, że użytkownik ma możliwość ich wymiany np. wyjmowane
dyski magnetyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki.

§ 17. Miejsce ubezpieczenia

Dane oraz nośniki danych są ubezpieczone:

a)  w  odnośnych lokalizacjach Ubezpieczającego wymienionych w  umo-
wie ubezpieczenia;

b)  w  zewnętrznych lokalizacjach, gdzie przechowywane są kopie za-
pasowe. Zapasowe kopie zbiorów danych oraz użyte w  tym celu ze-

wnętrzne nośniki danych objęte są ubezpieczeniem również podczas 
ich transportu pomiędzy lokalizacją Ubezpieczającego i miejscem ich 
przechowywania.

§ 18. Zakres ubezpieczenia

AIG odpowiada za szkody, jeżeli:

a)  nośniki danych objęte niniejszym ubezpieczeniem zostały zniszczone
lub uszkodzone w  wyniku nagłych, przypadkowych i  nieprzewidzia-
nych okoliczności określonych w Sekcji 1 § 9 ust.2, w sposób uniemożli-
wiający ich maszynowy odczyt ani zapisywanie na nich danych;
lub jeżeli

b)  nośniki danych objęte niniejszym ubezpieczeniem zostały utracone
w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

§ 19. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

Wysokość szkody ustala się na podstawie następujących wyznaczników:

1.  AIG wypłaci odszkodowanie Ubezpieczającemu w  przypadku utraty
lub zmiany (zniekształcenie, przekręcenie, sfałszowanie, skasowanie)
danych lub programów objętych niniejszym ubezpieczeniem do wyso-
kości niezbędnych kosztów, jakie należy podjąć w celu:

a)  automatycznego ponownego wprowadzenia danych i  programów
z zapasowych nośników danych;

b)  automatycznego lub manualnego ponownego wprowadzenia danych
i programów z oryginalnych programów lub nadal dostępnych dla
Ubezpieczającego dokumentów (wliczając ich kompilację i edycję);

c)  odtworzenia i ponownego wprowadzenia danych systemowych i ze
standardowych programów;

d)  odtworzenia nośników danych utraconych lub uszkodzonych w  ra-
mach zdarzeń objętych niniejszym ubezpieczeniem.

2.  Suma ubezpieczenia uzgodniona w  Umowie stanowi górną granicę
odszkodowania za w/w koszty.

3.  Przy wyliczaniu odszkodowania uwzględnia się udział własny Ubezpie-
czającego poprzez odjęcie od kwoty równej wartości szkody, ustalonej
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych,
wartości udziału własnego Ubezpieczającego w wysokości określonej
w  Umowie. Jeżeli jednym i  tym samym zdarzeniem szkodowym do-
tknięta jest większa liczba ubezpieczonych przedmiotów, zastosowanie
znajduje tylko jeden, najwyższy kwotowo ustalony udział własny.

4.  Jeżeli dane nie zostaną odtworzone w terminie dwunastu miesięcy od
dnia wystąpienia szkody, AIG zwróci Ubezpieczającemu jedynie koszty
wymiany nośników danych.

§ 20. Wyłączenia szczególne

1.  Mienie wyłączone z zakresu ubezpieczenia:

a)  nośniki danych, które nie mogą być wymieniane przez użytkownika
(np. dyski twarde, pamięci półprzewodnikowe);

b)  dane oraz programy zapisane w pamięci głównej jednostki centralnej
(CPU) oraz rodzaje danych nie wymienionych w §16.

2.  Wyłączeniu podlegają także dodatkowe koszty poniesione (np. koszty
zakupu nowych licencji) ze względu na zabezpieczenie ubezpieczo-
nych danych lub programów przed kopiowaniem i/lub programami
kontroli dostępu lub podobnymi procedurami.
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§ 21. Ustalenie Sumy Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczającego w umowie 
ubezpieczenia powinna odpowiadać kosztom wymiany lub odtworzenia 
nośników danych i danych na nich zawartych z uwzględnieniem postano-
wień § 19 ust.1.

§ 22. Niedoubezpieczenie

W porozumieniu z Ubezpieczającym suma ubezpieczenia będzie ustalona 
wg „zasady pierwszego ryzyka”. Niedoubezpieczenie nie będzie miało 
zastosowania.

SEKCJA 3:
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW DODATKOWYCH

§ 23. Przedmiot ubezpieczenia

1.  Ubezpieczenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty wyszczególnio-
ne w  umowie ubezpieczenia, które Ubezpieczający zmuszony jest
ponieść w następstwie szkody materialnej w odniesieniu do ubezpie-
czonego sprzętu w ramach Sekcji 1 niniejszych ogólnych warunków
w  celu uniknięcia przerwy bądź zakłócenia swojej działalności go-
spodarczej.

2.  W szczególności ubezpieczenie obejmuje takie dodatkowe koszty jak:

a)  koszty użytkowania systemów zewnętrznych;
b)  koszty wynajmu urządzeń zastępczych;
c)  koszty zastosowania innych procesów roboczych i metod produkcji;
d)  dodatkowe wynagrodzenie dla stałych oraz dodatkowo zatrudnio-

nych pracowników;
e)  koszty skorzystania z usług osób trzecich.

§ 24. Miejsce ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie koszty dodatkowe wymienione w § 23,
poniesione wskutek szkody lub straty materialnej w odniesieniu do ubezpie-
czonego sprzętu, która miała miejsce:

a)  na stanowisku pracy, w budynkach lub lokalach ubezpieczonych, lokali-
zacji wskazanych w umowie ubezpieczenia; lub

b)  podczas przenoszenia lub przemieszczania ubezpieczonego sprzętu
w obrębie ubezpieczonej lokalizacji.

§ 25. Zakres ubezpieczenia

AIG pokryje Ubezpieczającemu dodatkowe koszty poniesione zgodnie
z § 23, powstałe w wyniku lub w następstwie nagłych i nieprzewidzianych 
strat lub szkód materialnych zgodnie z § 9 Sekcja 1, w odniesieniu do 
ubezpieczonego sprzętu.

§ 26. Ustalenie wysokości szkody
i odszkodowania

1.  AIG wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu poniesionych
kosztów dodatkowych wymienionych w § 23 na podstawie następują-
cych wyznaczników:

a)  0dszkodowanie płatne jest, jeżeli wymienione koszty dodatkowe ponie-
sione zostaną w ustalonym i zadeklarowanym w umowie ubezpieczenia
okresie odszkodowawczym:

–  w  przypadku kosztów dodatkowych proporcjonalnych – w  postaci
dziennych stawek uzgodnionych w  umowie ubezpieczenia. Jeżeli
rzeczywiste stawki dzienne będą odbiegały od dziennych stawek
odszkodowania ustalonych w umowie ubezpieczenia, kwota wynika-
jąca z różnicy pomiędzy stawką określoną w umowie ubezpieczenia,
a stawką rzeczywistą będzie dodawana do tej pierwszej, jednakże
miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć miesięcznej
stawki uzgodnionej w umowie ubezpieczenia;

–  w przypadku kosztów dodatkowych nieproporcjonalnych – jednorazowo
zostanie wypłacona kwota odszkodowania uzgodniona w umowie ubez-
pieczenia przy zachowaniu postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.  Jeżeli nie uzgodniono inaczej, okres odszkodowawczy wynosi 30 dni
i  rozpoczyna się od dnia stwierdzenia straty lub szkody materialnej
przez Ubezpieczającego lub najpóźniej w  dniu powstania dodatko-
wych kosztów objętych niniejszym ubezpieczeniem.

3.  Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o kwotę udziału własne-
go zadeklarowanego w  umowie ubezpieczenia oraz wszelkie koszty
zaoszczędzone w związku z przestojem.

§ 27. Wyłączenia szczególne

1.  Mienie wyłączone z zakresu ubezpieczenia
Ubezpieczeniem nie są objęte koszty dodatkowe wynikające z, lub
bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez:

a)  straty lub szkody w sprzęcie, który jest wyłączony w ramach Sekcji 1
zgodnie z § 11 ust 1;

b)  straty lub szkody w  lampach elektronowych oraz pośrednich nośni-
kach obrazu nie objęte niniejszym ubezpieczeniem;

c)  straty lub szkody w urządzeniach zasilających (urządzenia klimatyza-
cyjne, agregaty prądotwórcze, urządzenia awaryjnego podtrzyma-
nia zasilania, dyżurne agregaty prądotwórcze oraz inne urządzenia
wspomagające działanie zespołów elektronicznych);

d)  straty, lub zmiany (zniekształcenie, przekręcenie, sfałszowanie, ska-
sowanie) danych lub programów.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte także koszty dodatkowe wynikające z,
lub bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez:

a)  ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone przez
władze publiczne;

b)  brak kapitału na odbudowę lub wymianę utraconych przedmiotów lub 
naprawy przedmiotów uszkodzonych;

c)  modernizacja lub remonty ubezpieczonych przedmiotów w toku na-
praw lub w toku ich wymiany;

d)  zanieczyszczenia, destrukcję lub starty w  surowcach, produkcji
w toku oraz produktach finalnych.

§ 28. Ustalenie Sumy Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczającego w umowie 
ubezpieczenia powinna odpowiadać wysokości kosztów dodatkowych, 
wymienionych w § 23, które Ubezpieczający przewiduje ponieść w uzgod-
nionym okresie odszkodowawczym, w  przypadku zaistnienia zdarzenia 
szkodowego i uszkodzenia mienia ubezpieczonego w ramach Sekcji
1 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

§ 29. Niedoubezpieczenie

W porozumieniu z Ubezpieczającym suma ubezpieczenia będzie ustalona 
wg „zasady pierwszego ryzyka”. Niedoubezpieczenie nie będzie miało 
zastosowania.
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POSTANOWIENIA GENERALNE
DLA WSZYSTKICH SEKCJI 1-3

§ 30. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Umowę zawiera się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.  Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego

przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela, w którym jest on zo-
bowiązany, według swej najlepszej wiedzy, podać informacje dotyczące 
w szczególności samego przedmiotu ubezpieczenia, jego zabezpieczeń, 
oczekiwanego zakresu ubezpieczenia, oraz odpowiedzieć na pytania
zadane przez AIG w ewentualnej korespondencji. Wniosek ten, wraz
z korespondencją staje się integralną częścią Umowy.

3.  AIG akceptując Wniosek o zawarcie Umowy wystawia Polisę określają-
cą warunki, na jakich Umowa zastała zawarta.

4.  Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności. Postanowienie to nie ogranicza
prawa AIG do jednostronnej jej zmiany w  przypadkach określonych
w ustawie i Umowie.

5  AIG potwierdza dokonanie zmiany w Umowie wystawiając Aneks lub 
Dodatek do Polisy. Wniosek Ubezpieczającego o  dokonanie zmiany 
Umowy staje się wówczas jej integralną częścią.

6  AIG dopuszcza także możliwość potwierdzenia zawarcia tymczasowej 
Umowy, lub wprowadzenia do niej Zmian, w  innej formie pisemnej 
niż wymienione w ust. 3 lub 4 (np. w postaci Noty Pokrycia), jednak 
dokumenty te obowiązują tylko do momentu wystawienia właściwych do-
kumentów ubezpieczeniowych: polisy bądź Aneksu (Dodatku) do polisy,
z zastrzeżeniem ust. 7. W momencie wystawienia właściwego dokumen-
tu ubezpieczenia, dokument tymczasowy (np. Nota Pokrycia) traci moc 
i jest uważany za niebyły.

7.  Na podstawie dokumentu, o którym mowa ust. 6, AIG udziela ochrony
ubezpieczeniowej zgodnie z  niniejszymi Warunkami Ogólnymi i  ich
brzmieniem do czasu ostatecznej akceptacji wniosku, nie dłużej jednak
niż przez okres podany w dokumencie. Jeżeli AIG w terminie powyż-
szym odmówi zawarcia ubezpieczenia, to ubezpieczenie wygasa
z chwilą otrzymania przez Ubezpieczającego odmowy, a Ubezpiecza-
jący zobowiązany jest do zapłaty składki za okres, przez który AIG
udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 31. Okres ubezpieczenia

1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
Odpowiedzialność AIG rozpoczyna się od dnia wskazanego w Polisie,
a kończy się z dniem, w którym umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.

2.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, za dzień zawarcia Umowy uważa się
dzień następujący po dniu, w którym ubezpieczający otrzymał Polisę.

3.  W braku odmiennych postanowień Umowy, okres Ubezpieczenia roz-
poczyna się od dnia zawarcia Umowy i wynosi 12 miesięcy, chyba że
Umowa uległa wcześniejszemu rozwiązaniu.

4.  Wszelkie, wnioskowane przez Ubezpieczającego, zmiany do Umowy
obowiązują od momentu ich pisemnego potwierdzenia przez AIG.

5.  Umowa nie przedłuża się automatycznie na następny okres ubezpiecze-
nia. Umowa może zostać odnowiona na okres kolejnych 12 miesięcy za
pisemną zgodą obu stron Umowy.

§ 32. Suma ubezpieczenia

1.  Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności AIG za
szkodę.

2.  Sumę ubezpieczenia określa Polisa, Aneks (Dodatek) do Umowy lub
inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy lub wprowadzenie do
niej zmian.

3.  Polisa może określać sumę ubezpieczenia, jako agregat odszkodowań.
Agregat odszkodowań oznacza maksymalną łączną kwotę odszkodo-
wań, jakie mogą zostać wypłacone w  okresie ubezpieczenia z  tytułu
Umowy.

§ 33. Składka ubezpieczeniowa
i konsekwencje jej niezapłacenia

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności 
AIG na podstawie wyceny ryzyka dokonanej i potwierdzonej pisemnie
przez AIG z uwzględnieniem stawek stosowanych przez AIG w dniu
zawarcia Umowy.

2.  W braku odmiennych postanowień, Ubezpieczający jest zobowiązany
do zapłaty pełnej składki określonej w Polisie w ciągu 14 dni od daty
otrzymania Polisy bądź Aneksu (Dodatku) do Umowy. Za datę zapła-
cenia składki uważa się datę stempla pocztowego lub bankowego
potwierdzającego dokonanie płatności należnej składki na konto AIG.
W przypadku, gdy uzyskanie takiego stempla na przekazie pocztowym
lub bankowym jest niemożliwe, za datę zapłacenia składki uważa się
datę wpływu środków pieniężnych na konto AIG.

3.  Polisa i Aneks (Dodatek) do Umowy stanowią właściwe dokumenty, na
podstawie których Ubezpieczający zobowiązany jest wpłacić należną
składkę na konto AIG w uzgodnionym terminie.

4.  Na wniosek Ubezpieczającego, AIG wystawi odpowiedni rachunek,
nie zwalnia to jednak Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia skład-
ki bądź jej raty w terminie określonym w Umowie lub w Aneksie.

5.  AIG dopuszcza możliwość opłacenia składki w  ratach (maksymalnie
cztery raty).

6.  W braku odmiennych postanowień, Ubezpieczający jest zobowiązany
do zapłaty poszczególnych rat w terminach równomiernie rozłożonych
na cały okres ubezpieczenia.

7.  W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej
raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności AIG, jeżeli AIG po
upływie terminu wezwał Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem,
że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowo-
duje ustanie odpowiedzialności. Dodatkowo, po upływie tego terminu
AIG może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.

8.  W  sytuacji określonej w  ust. 7, AIG może żądać zapłaty składki za
okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.

9.  Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 7, AIG może uznać
na wniosek Ubezpieczającego za niebyłe, przy czym skutek powyższy
nastąpi po spełnieniu przez Ubezpieczającego określonych przez AIG
warunków, a w szczególności po zapłaceniu składki z odsetkami za
zwłokę. Uznanie wypowiedzenia umowy za niebyłe może nastąpić
wyłącznie pod warunkiem, że po jej rozwiązaniu nie doszło do szkody
w ubezpieczanych przedmiotach.
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10  Jeżeli AIG ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem skład-
ki lub jej pierwszej raty, a  składka lub jej pierwsza rata nie została 
zapłacona w terminie, AIG 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.

11.  Składka ustalona w  Umowie jest składką minimalną i  nie podlega
zwrotowi, z zastrzeżeniem zapisów w § 50.

12.  Składka nie podlega indeksacji.

§ 34. Prawdziwość podawanych informacji

1.  Ubezpieczający, jego przedstawiciel i Ubezpieczony zobowiązani są
podać do wiadomości AIG wszystkie znane sobie okoliczności, o które
AIG zapytywał we wniosku albo przed zawarciem Umowy w  innych
pismach.

2.  Jeżeli w  trakcie trwania Umowy 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
AIG niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3.  Za czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wypadku uważa się
między innymi:

a)  zaprzestanie lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodar-
czej w miejscu ubezpieczenia;

b)  ogłoszenie upadłości Ubezpieczającego, otwarcie postępowania
układowego lub likwidacji przedsiębiorstwa lub zakładu;

c)  zmianę zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez Ubez-
pieczającego;

d)  zmianę sposobu wykorzystania budynków, budowli, maszyn i urzą-
dzeń oraz innych składników ubezpieczonego majątku;

e)  przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rozpoczęcie innego ro-
dzaju robót budowlano-montażowych w miejscu, w którym znajduje
się ubezpieczone mienie.

4.  AIG nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naru-
szeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiado-
mości. Jeżeli do naruszenia paragrafów poprzedzających doszło z winy 
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany
umową i  jego następstwa są skutkiem okoliczności, o  których mowa
w zdaniu poprzedzającym.

5.  Jeżeli AIG zawarło Umowę, mimo braku odpowiedzi Ubezpieczające-
go na poszczególne pytania we wniosku lub innych pismach, pominięte
okoliczności uważa się za nieistotne.

§ 35. Ujawnienie okoliczności zwiększających
prawdopodobieństwo wypadku

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

2.  Nie zapłacenie dodatkowej składki w terminie, o którym mowa w ust. 1
powyżej, powoduje skutki określone w § 33 powyżej.

§ 36. Lustracja obiektu

Na wniosek AIG, Ubezpieczający ma obowiązek umożliwić dokonanie 
lustracji obiektu, a  także umożliwić wgląd w  księgi rachunkowe i  inne 
dokumenty finansowe Ubezpieczającego (lub Ubezpieczonego).

§ 37. Sposób i tryb dochodzenia roszczeń

1.  Po otrzymaniu zawiadomienia o  zajściu zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową, w  terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawia-
domienia AIG informuje o tym Ubezpieczającego oraz przeprowadza
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, za-
sadności zgłoszonych roszczeń i  wysokości odszkodowania, a  także
pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia o tym, jakie dokumenty są po-
trzebne do ustalenia odszkodowania.

2.  Jeżeli w  terminach ustalonych w  niniejszych Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia AIG nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie
osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokoje-
nia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część
odszkodowania.

3.  Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, AIG informuje o tym pisemnie
osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na
podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty odszkodowania. W  razie odmowy zaspokojenia całości lub
części roszczenia, zgłaszający powyższe roszczenie ma prawo do
dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

§ 38. Obowiązki Ubezpieczającego

1.  Ubezpieczający, na swój własny koszt, podejmie wszelkie stosowne
środki ostrożności oraz spełni wszelkie uzasadnione zalecenia Ubez-
pieczającego, aby nie dopuścić do powstania straty lub szkody, a także
spełni wszelkie wymagania ustawowe oraz zalecenia producenta w od-
niesieniu do ubezpieczonych przedmiotów, a w szczególności dotyczą-
cych montażu i instalacji oraz eksploatacji i prawidłowego utrzymania
oraz konserwacji. W przypadku, gdy ubezpieczeniem objęte są nośniki
danych (sekcja II), Ubezpieczający zobowiązany jest także do przepro-
wadzania standar-dowych, ogólnie przyjętych procedur w odniesieniu
do kopii zapasowych ubezpieczanych danych.

2.  Spełnienie powyższych obowiązków, a także prawdziwość oświadczeń
i  odpowiedzi w  kwestionariuszu oraz we wniosku złożonym przez
Ubezpieczającego stanowią warunek wstępny wszelkich zobowiązań
ze strony AIG. Niezastosowanie się do tych obowiązków może spowo-
dować odmowę wypłaty odszkodowania lub jego obniżenie.

3.  AIG zastrzegają sobie prawo w dowolnym, stosownym terminie doko-
nać, poprzez swych przedstawicieli, inspekcji ubezpieczanego mienia
w celu wyceny ryzyka powstania szkody, a Ubezpieczający dostarczy
przedstawicielom AIG wszelkich niezbędnych do tego informacji,
dokumentów, jak również zapewni prawo wstępu do pomieszczeń
(i terenów), w których znajduje się ubezpieczone mienie i wyposażenie.

4.  Ubezpieczający w  przypadku zmian okoliczności, które mogą mieć
wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, na
swój własny koszt podejmie dodatkowe środki ostrożności, aby za-
pewnić bezpieczne działanie ubezpieczonych przedmiotów, natomiast
zakres ubezpieczenia i wysokość składki zostaną odpowiednio skorygo-
wane, jeśli będzie taka potrzeba.
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5.  W  takich okolicznościach Ubezpieczający nie może dokonywać,
ani dopuścić do dokonania żadnych przeróbek, które zwiększałyby
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, jeżeli od AIG nie uzyska na
piśmie potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia.

6.  W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby dać podstawę
do roszczeń z  tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie
niniejszych ogólnych warunków, Ubezpieczający jest zobowiązany:

a)  niezwłocznie powiadomić AIG, nie później niż w ciągu 14 dni telefo-
nicznie oraz na piśmie, podając szacunkową przyczynę oraz rozmiar
straty lub szkody;

b)  użyć dostępnych środków w celu ograniczenia szkody w ubezpieczo-
nym mieniu oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia
przed szkodą;

c)  w  przypadku szkody powstałej w  wyniku podpalenia, kradzieży
z  włamaniem, rabunku, wandalizmu lub jakiejkolwiek kradzieży,
Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić o  tym fakcie policję,
zaś w  przypadku pożaru lub innej szkody większych rozmiarów
straż pożarną lub inny właściwy organ (w szczególności Pogotowie
Ratunkowe, Gazowe, Energetyczne itp.);

d)  zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi lub
rzeczoznawcy AIG;

e)  udostępnić AIG wszelkie dokumenty, niezbędne ustalenia okoliczno-
ści powstania szkody i określenia jej rozmiarów;

f)  na żądanie AIG Ubezpieczający zobowiązany jest do pozostawienia
stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem do czasu przybycia
przedstawiciela AIG, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zmniej-
szenia szkody lub zabezpieczenia mienia. W takim przypadku AIG
zobowiązuje się do dokonania oględzin miejsca szkody w  terminie
trzech (3) dni roboczych od otrzymania powiadomienia o szkodzie.

§ 39. Zgłoszenie szkody

1.  Ubezpieczający, powziąwszy wiadomość o powstaniu szkody, zobo-
wiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
daty powstania szkody przesłać do AIG pisemne oraz w drodze faksu
powiadomienie.

2.  Ubezpieczający ma obowiązek sporządzić i przesłać do AIG na wła-
sny koszt:

a)  pełny protokół szkody, opisujący, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekona-
niem Ubezpieczającego, czas i przyczynę powstania szkody, tytuł praw-
ny Ubezpieczającego i wszystkich innych osób do uszkodzonego lub
utraconego mienia oraz wszelkie zastawy na mieniu, jak również infor-
mację o wszelkich innych ubezpieczeniach obejmujących daną szkodę;

b)  pełny wykaz szkód w mieniu zawierający ilość, opis oraz oszacowa-
ną rzeczywistą wartość szkody;

c) odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych z faktem zajścia
zdarzenia i powstania szkody.

3.  Ubezpieczający zobowiązany jest na żądanie AIG dostarczyć wszelkie
dokumenty niezbędne do potwierdzenia istnienia i wartości utraconego
lub zniszczonego mienia stanowiącego przedmiot roszczenia.

4.  Ubezpieczający jest zobowiązany, na żądanie AIG okazać w siedzibie
AIG oryginały dokumentów oraz wyrazić zgodę na uczynienie na nich
wzmianki, że na ich podstawie odszkodowanie wypłacono.

5.  Ubezpieczający dostarczy AIG wszystkie posiadane lub dostępne mu
dowody, wskazujące na powstanie szkody w  ciągu 30 dni od daty
szkody, chyba, że AIG przedłuży ten termin na piśmie.

§ 40. Pomoc i współpraca
ze strony Ubezpieczającego

1.  Ubezpieczający zobowiązany jest do współpracy z AIG we wszystkich
sprawach związanych ze szkodą oraz udzieli wszelkiej możliwej po-
mocy w  celu umożliwienia AIG precyzyjnego określenia okoliczności
i rozmiarów szkody.

2.  Ubezpieczający przedstawi do zbadania przez AIG oraz do skopio-
wania, wszelkie istotne dokumenty, w uzgodnionym czasie i miejscu.

3.  Ubezpieczający będzie uczestniczył w rozprawach lub posiedzeniach
sądowych, udzielał pomocy w zawieraniu ugód, zabezpieczaniu i za-
pewnianiu dowodów, w tym zeznań świadków.

4.  W przypadku, jeżeli za zaistnienie szkody odpowiedzialna jest osoba
trzecia, Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć roszczenia
regresowe AIG przeciwko tej osobie. Jeżeli Ubezpieczający bez zgody
AIG zrzekł się roszczenia regresowego w stosunku do osoby odpowie-
dzialnej za powstanie szkody, AIG wolne jest od odpowiedzialności.

5.  Ubezpieczający ma obowiązek ujawnić AIG istnienie wszelkich relacji
mogących stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia odszkodo-
wawczego osób trzecich w stosunku do utraconego, uszkodzonego lub
zniszczonego mienia (lub jej części), a w szczególności rodzaj i zakres
takich relacji.

§ 41. Podstawa oraz terminy wypłaty odszkodowania

1.  AIG zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w terminie trzydziestu
dni (30), licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności AIG albo wysokości świadczenia okazało
się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu
dni (14) od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część
świadczenia AIG powinien spełnić w terminie przewidzianym w ustępie
poprzedzającym.

3.  W przypadku ubezpieczenia zawartego wg wartości nowej, odszkodo-
wanie wypłacane będzie z zastrzeżeniem ust. 1. i 2. powyżej, w miarę
przedstawiania przez Ubezpieczającego dokumentów poświadczających
poniesione w związku ze szkodą wydatki. AIG może odstąpić od tego
wymogu na wniosek Ubezpieczonego, poparty preliminarzem wydatków
i wypłacić zaliczkę z tytułu przewidywanych kosztów likwidacji szkody.

§ 42. Ograniczenie odpowiedzialności AIG

1.  AIG w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub
szkody, o których nie otrzyma pisemnego powiadomienia w ciągu 14
dni od ich zaistnienia. Po przekazaniu wiadomości AIG zgodnie z ni-
niejszym warunkiem, Ubezpieczający może przeprowadzić naprawy
drobnych uszkodzeń lub dokonać wymiany sprzętu elektronicznego,
które doznały drobnych uszkodzeń. We wszystkich innych przypad-
kach, przed dokonaniem jakichkolwiek napraw lub przeróbek, przed-
stawiciel AIG musi mieć możność dokonania inspekcji straty lub
szkody. Jeżeli przedstawiciel AIG nie przeprowadzi inspekcji w cią-
gu takiego czasu, jaki należałoby uznać za dostateczny w  danych
okolicznościach, Ubezpieczający będzie miał prawo przystąpić do
napraw lub wymiany.

2.  Odpowiedzialność AIG, zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubez-
pieczenia, w  odniesieniu do jakiegokolwiek ubezpieczonego przed-
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miotu, ustaje w sytuacji, gdy będzie ona utrzymywana w eksploatacji 
po zgłoszeniu roszczenia, bez dokonania naprawy przeprowadzonej 
w sposób zadowalający AIG, lub też jeżeli zostaną przeprowadzone 
naprawy prowizoryczne bez zgody AIG.

3.  Jeżeli zgłoszone przez Ubezpieczającego roszczenie będzie fałszywe
lub poważnie zawyżone, lub jeżeli na jego poparcie złożona zostanie
fałszywa deklaracja lub oświadczenie, wówczas AIG przestaje być
zobowiązany do wypłacenia jakichkolwiek kwot z jej tytułu.

§ 43. Arbitraż

1.  W przypadku, gdy Ubezpieczający i AIG nie dojdą do porozumienia
w  kwestii oszacowania wysokości szkody, wartość szkody może zo-
stać oszacowana przez niezależnych i bezstronnych rzeczoznawców,
z których jeden zostanie wybrany przez AIG, a drugi przez Ubezpie-
czającego. Wyznaczeni w ten sposób rzeczoznawcy wybiorą niezależ-
nego i bezstronnego arbitra. Następnie, rzeczoznawcy przystąpią do
oszacowania i wyceny szkód, podając osobno wartość mienia sprzed
wystąpienia szkody oraz wysokość szkody.

2.  W  przypadku braku zgodności pomiędzy rzeczoznawcami, wszelkie
różnice zdań przedstawiać będą oni arbitrowi.

3.  Określenie wysokości szkody nastąpi z chwilą dojścia do porozumienia
przynajmniej dwóch z tych osób w formie pisemnej, pod rygorem nie-
ważności.

4.  Ubezpieczający i AIG poniosą koszty wynagrodzenia i zwrócą wydatki
powołanych przez siebie rzeczoznawców w  proporcjach zgodnych
z decyzją arbitra.

5.  Decyzja podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest
niepodważalna, ostateczna i prawomocna.

§ 44. Inne ubezpieczenia

1.  Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubez-
pieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli
(wliczając AIG) na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość
ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia
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 AIG z tytułu ubezpieczenia
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 odpowiedzial-
ności między Ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu,
o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest
wartości ubezpieczeniowej.

§ 45. Regres

1.  Z dniem zapłaty odszkodowania przez AIG roszczenie Ubezpieczają-
cego, przeciw osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi
z  mocy prawa na AIG do wysokości zapłaconego odszkodowania.
Ubezpieczający zachowuje prawo pierwszeństwa do dochodzenia
roszczeń od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę w części prze-
kraczającej wysokość otrzymanego odszkodowania.Ubezpieczający

obowiązany jest do współpracy z AIG w zakresie dochodzenia odszko-
dowania od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

2.  Nie przechodzą na AIG roszczenia Ubezpieczającego przeciwko oso-
bom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, chyba że sprawca
wyrządził szkodę umyślnie.

§ 46. Spory sądowe

Spory wynikające z Umowy rozpatruje sąd właściwy rzeczowo dla siedzi-
by AIG, albo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego albo poszkodowanego. Strony mogą się umówić, iż 
ewentualne spory poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, 
powołanego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Postępowania 
Cywilnego.

§ 47. Odstąpienie od umowy

Ubezpieczający może odstąpić od Umowy w okresie 7 dni od daty zawar-
cia Umowy, jeżeli Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Nie 
zwalnia go to z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej ochrony.

§ 48. Wypowiedzenie umowy

1.  Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez AIG w dro-
dze 30-dniowego wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a)  Ubezpieczający zaprzestał działalności o  ile nie było to wynikiem
nakazu prawnego;

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

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

2.  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez AIG nie zwalnia Ubez-
pieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w  jakim AIG
udzielał ochrony Ubezpieczeniowej.

§ 49. Inne okoliczności powodujące rozwiązanie umowy

1.  W  razie przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę lub
jednostkę prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na na-
bywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgo-
dy AIG. Jeżeli AIG nie wyrazi zgody, Umowa wygasa z dniem przejścia
własności. AIG zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

2.  W razie przeniesienia własności całego przedsiębiorstwa na inną oso-
bę lub jednostkę, prawa i obowiązki wynikające z Umowy przechodzą
na nowego właściciela. W takiej sytuacji AIG i nowy właściciel mogą
wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypo-
wiedzenia.

3.  Umowa rozwiązuje się automatyczne w szczególności z upływem termi-
nu, na jaki została zawarta.

§ 50. Sposób rozwiązania umowy
oraz rozliczenie składki

1.  Rozwiązanie Umowy opisane w uprzednich paragrafach następuje
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypo-
wiedzeniu lub odstąpieniu umowy należy przesłać na adres AIG lub
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adres Ubezpieczającego, jaki został określony we wniosku przy zawie-
raniu Umowy, chyba że wskazał on inny adres do doręczeń.

2.  Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opła-
cenia składki za okres, w jakim AIG udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

3.  AIG zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warun-
kiem, że w trakcie trwania Umowy nie zostało wypłacone odszkodowanie
równe wysokości sumy ubezpieczenia. Jeżeli zostało wypłacone odszko-
dowanie niższe niż suma ubezpieczenia, AIG zwraca składkę pomniej-
szoną proporcjonalnie w stosunku do wypłaconego odszkodowania.

4.  AIG zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w  wy-
sokości różnicy pomiędzy składką opłaconą przez Ubezpieczającego,
a należną AIG, przy czym składkę należną oblicza się proporcjonalnie
do czasu trwania odpowiedzialności AIG.

5.  Rozliczenie składki powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wygaśnię-
cia ubezpieczenia.

§ 51. Zmiana lokalizacji

1.  Jeżeli następuje zmiana lokalizacji, w  której dotychczas przechowy-
wane było ubezpieczone mienie, bądź przeniesienie części mienia do
nowej lokalizacji, Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić pi-
semnie AIG przed zmianą i uzyskać potwierdzenie kontynuacji ochrony
ubezpieczenia dla nowej lokalizacji.

2.  AIG może odmówić ochrony ubezpieczenia dla nowej lokalizacji, jeżeli
jej zabezpieczenia, konstrukcja i położenie nie spełniają wymogów AIG.

§ 52. Cesja praw

Cesja praw z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody AIG.

§ 53. Zakres terytorialny

Ochroną ubezpieczenia objęte jest mienie znajdujące się na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej.

§ 54. Jurysdykcja

O ile nie umówiono się inaczej, roszczenia Ubezpieczającego wynikające
z postanowień Umowy mogą być dochodzone przed sądami powszechny-
mi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 55. Korespondencja

1.  Wszelkie zawiadomienia powinny być dokonywane na adres AIG li-
stem poleconym, pocztą kurierską lub poprzez złożenie pisma osobiście
w siedzibie lub biurze regionalnym AIG.

2.  W razie zmiany adresu, Ubezpieczający jest zobowiązany powiado-
mić AIG o tym fakcie, podając nowy adres.

§ 56. Przepisy prawa

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

2.  Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać obowiązujących prze-
pisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:

a)  prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
b)  chronienia dokumentacji finansowej, tak aby w razie szkody nie zo-

stała ona zniszczona, uszkodzona lub zagubiona,
c)  prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgod-

nie z przepisami o rachunkowości.

3.  Ubezpieczający powinien utrzymywać ubezpieczone mienie oraz po-
mieszczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, w należytym
stanie technicznym oraz zabezpieczenia swojego mienia zgodnie
z ogólnie przyjętymi przepisami prawa, w tym właściwymi przepisami
dotyczącymi:

a)  ochrony osób i mienia,
b)  ochrony przeciwpożarowej,
c)  prawa budowlanego,
d) polskimi normami,
e)  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich

usytuowanie,
f)  szczegółowych zasad przeciwpożarowych zaopatrzenia wodnego, ra-

townictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków,
którym powinny odpowiadać drogi pożarowe,

g)  BHP,
h)  oraz wszystkimi późniejszymi aktami prawnymi, aktualizującymi

w/w przepisy w całości lub części.

4.  Nie zastosowanie się Ubezpieczonego do powyższych postanowień
może skutkować odmową lub zmniejszeniem odszkodowania.
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Niniejszym oświadcza się i ustala, bez względu na wszelkie po-
stanowienia 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 względu 
na inną przyczynę bądź zdarzenie, które przyczyniło się równocze-
śnie 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, rozruchy
wewnętrzne, przyjmujące rozmiary lub zbliżające się liczebnie do
takiego powstania, przewrotu wojskowego bądź zamachu stanu;
lub

b)  akty terroru; dla celów niniejszej klauzuli, akt terroru oznacza dzia-
łanie, w szczególności, z użyciem siły lub przemocy lub groźby ich
użycia, podjęte przez osobę bądź grupę (grupy) osób, działających
samodzielnie lub w imieniu jakiejkolwiek (jakichkolwiek) organiza-
cji 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 ja-
kiegokolwiek rodzaju, bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, 
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, udo-
wodnienie twierdzenia przeciwnego należeć będzie do Ubezpieczo-
nego. 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 spowodowa-
nych przez, polegających na, lub wynikających z konfiskaty; wywłaszcze-

nia; nacjonalizacji; opanowania; rekwizycji lub zniszczenia; uszkodzenia 
mienia na rozkaz rządu (de jurę lub de facto) lub jakiekolwiek publiczne, 
miejskie, lokalne władze kraju lub obszaru, na którym to mienie jest zlo-
kalizowane; zawłaszczenia lub zniszczenia w  ramach kwarantanny lub 
regulacji celnych. Wszystkie inne postanowienia, warunki i  wyłączenia 
zawarte w Umowie pozostają niezmienione.

3. KLAUZULA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH
ORAZ SIECI ZEWNĘTRZNYCH

W ramach niniejszej Polisy ubezpieczeniem nie są objęte straty, szkody, 
zniszczenie, zniekształcenie, usunięcie, sfałszowanie lub zmiana DANYCH 
ELEKTRONICZNYCH spowodowane WIRUSEM KOMPUTEROWYM lub 
AWARIĄ JAKIEJKOLWIEK SIECI ZEWNĘTRZNEJ czy też utrata wykorzysta-
nia, obniżenie poziomu funkcjonalności, koszty lub wydatki o jakimkolwiek 
charakterze z nich wynikające, bez względu na inne przyczyny lub zda-
rzenia jednocześnie, lub w jakiejkolwiek innej kolejności, wpływające na 
stratę.

3.1.  DANE ELEKTRONICZNE oznaczają fakty, koncepcje lub informacje 
zamienione na formę wykorzystywaną do celów przekazywania, 
interpretacji lub przetwarzania przez elektroniczny oraz elektrome-
chaniczny przetwarzający dane lub elektronicznie sterowany sprzęt 
i obejmują programy, oprogramowanie oraz inne instrukcje zakodo-
wane dla celów przetwarzania i obróbki danych czy też kierowania
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 zbiorem 
nieautoryzowanych instrukcji lub kodów programistycznych lub in-
nych, 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 ulokowanego poza obsza-
rem znajdującym się w promieniu 150 metrów od lokalizacji objętej 
ubezpieczeniem określonej w oryginalnej polisie.

4. KLAUZULA WADLIWYCH, USZKODZONYCH
LUB ZNIESZKTAŁCONYCH DANYCH

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

AIG EUROPE LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Warszawie

DODATKOWE POSTANOWIENIA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
OD WSZYSTKICH RYZYK

Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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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a)  jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjonowania
internetu lub podobnego środka przekazu, intranetu, prywatnej sieci lub
podobnego systemu;

b)  jakiegokolwiek sfałszowania, zniszczenia, rozproszenia, usunięcia lub
innego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danych, oprogramowania
czy każdego innego programu lub zbioru instrukcji;

c)  częściowej bądź całkowitej niemożności użytkowania lub utraty funk-
cjonalności danych, kodów, programów, oprogramowania, komputerów
bądź systemów komputerowych lub innych urządzeń działających
w oparciu o mikroprocesory, układy scalone czy inne procesy logiczne,
oraz wynikającej z tego odpowiedzialności lub błędów Ubezpieczają-
cego do prowadzenia przez niego działalności.

4.2.  Niniejsza  Klauzula  nie  wyłącza  późniejszych  szkód  pośrednich
i następczych, które nie podlegają wyłączeniu na mocy innych posta-
nowień Umowy, a które zostały spowodowane przez ubezpieczone 
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 wyłączo-
ne bez względu na inne przyczyny, które zaistniały równocześnie lub 
w innym czasie.

5. KLAUZULA ROZPOZNANIA DATY

5.1.  Ubezpieczyciel nie pokrywa szkód bezpośrednich ani szkód pośred-
nich spowodowanych przez, polegających na, lub wynikających
z awarii sprzętu komputerowego, urządzeń przetwarzających dane, 
mikroukładów scalonych, systemów operacyjnych, mikroprocesorów 
(chipów komputerowych), układów scalonych lub podobnych urzą-
dzeń, 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 zgod-
nie z faktyczną datą kalendarzową;

b)  niemożności utrwalenia, zapisania i zapamiętania, oraz/lub prawi-
dłowej obsługi, interpretowania i przetwarzania wszelkich danych,
informacji, poleceń lub instrukcji, w wyniku potraktowania dowolnej
daty niezgodnie z faktyczną datą kalendarzową;

c)  niemożności utrwalenia, zapisania i zapamiętania oraz prawidło-
wego przetwarzania wszelkich danych w  wyniku zastosowania
polecenia, które zostało zaprogramowane w  dowolnym oprogra-
mowaniu komputerowym i powoduje utratę danych lub niemożność
utrwalenia, zapisania, zapamiętania i prawidłowego przetworzenia 
owych danych w określonym dniu lub po danej dacie.

5.2.  Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów napraw i modyfikacji żadnych 
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 pośrednich 
wynikłych z wykorzystania nieprawidłowych, niedokładnych i niepeł-
nych porad, konsultacji, wadliwych projektów, złej oceny, nieprawi-
dłowej kontroli, wadliwej instalacji oraz konserwacji, nieprawidłowej 
naprawy lub złego nadzoru prowadzonego przez samego Ubez-
pieczonego lub dla niego przez inne strony, których zadaniem jest 
odnajdywanie oraz prostowanie błędów, lub testowanie, w przypad-
ku 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 objęte 
ubezpieczeniem w  ramach polisy ubezpieczenia od Ryzyk Nazwa-
nych. 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, trzę-
sienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, mróz lub zaleganie śniegu.

6. KLAUZULA DOTYCZĄCA SZKÓD
SPOWODOWANYCH PLEŚNIĄ I GRZYBEM

6.1.  Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie 
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 spowodowanej 
w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia przez jedno z na-
stępujących Zdarzeń: pożar, trzęsienie ziemi, eksplozja, błyskawica, 
huragan, grad, powódź lub zalanie wodą, uderzenie bezpośrednie 
statku, samolotu lub pojazdu, rozruchy lub zamieszki społeczne, akty 
wandalizmu lub złośliwego działania lub przypadkowego zastoso-
wania 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 wymienione
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 praktycz-
nie możliwe, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia,
w którym wyżej wymienione zdarzenie po raz pierwszy spowodo-
wało, w okresie ubezpieczenia, stratę lub szkodę w ubezpieczonym
mieniu. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmu-
je jakiejkolwiek straty lub szkody fizycznej, które zostały zgłoszone
do zakładu ubezpieczeń po upływie wyżej wymienionego 6-mie-
sięcznego terminu.

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

POSTANOWIENIA DODATKOWE
DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ:

SYSTEM TRYSKACZOWY
ORAZ OGNIOWA INSTALACJA ALARMOWA

7.1.  Ubezpieczający/Ubezpieczony podejmie wszelkie kroki w celu
a)  odnośnie użytkowania instalacji:

–  zabezpieczenia instalacji tryskaczowej przed gwałtownymi zmia-
nami temperatury oraz uszkodzeniami,

–  zachowania sprawności instalacji (w  tym także zewnętrznego
systemu alarmowego),
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–  zachowania dostępu do instalacji kontrolujących poziom oraz
ciśnienie wody;

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

c)  udostępnienia Ubezpieczycielowi dostępu do Ubezpieczonej lokali-
zacji 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 zawiesze-
nia ochrony ubezpieczeniowej w  zakresie szkód spowodowanych 
przez wyciek wody z instalacji do czasu zakończenia prac. Decyzja 
Ubezpieczyciela 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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatność swoich klientów, osób zgłaszają-
cych 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 
kredytwej, 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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 ubezpieczeniową 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 Osobo-
wych, Ubezpieczający może znaleźć na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Dane Osobowe będą udostępniane innym osobom trzecim 
(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 zapew-
nienia ochrony Danych Osobowych. Usługodawcy AIG są również starannie wybierani oraz zobowiązani do stosowania właściwych środków bezpie-
czeństwa. 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 
Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Prywat-
ności AIG przy użyciu danych kontaktowych.
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AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce

Saski Point
ul.  Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
Polska

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

e-mail: aig.polska@aig.com
www.aig.com.pl
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