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    Załącznik nr 10 

 

 

 

Wykaz klauzul ubezpieczeniowych 
 

Wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających ocenie oraz treść klauzul 
 

Klauzula nr 1   – reprezentantów 

Klauzula nr 2   – jurysdykcyjna 

Klauzula nr 3   – regresowa 

Klauzula nr 4   – prolongacyjna 

Klauzula nr 5   – dokumentowa 

Klauzula nr 6   – przeniesienia mienia 

Klauzula nr 7   – automatycznego pokrycia 

Klauzula nr 8   – ochrony podczas prac remontowych 

Klauzula nr 9   – kradzieży zwykłej elementów budynku i budowli 

Klauzula nr 10  – likwidacyjna 

Klauzula nr 11  – samolikwidacji drobnych szkód 

Klauzula nr 12  – likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

Klauzula nr 14  – ubezpieczonych kosztów dodatkowych 

Klauzula nr 15  – 48 godzin 

Klauzula nr 16  – przepięć limit 100.000 zł 

Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

Klauzula nr 18  – szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

Klauzula nr 19  – okolicznościowa 

Klauzula nr 20  – automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

Klauzula nr 22  – uznania zabezpieczeń 

Klauzula nr 23  – katastrofy budowlanej 

Klauzula nr 24  – kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie  

Klauzula nr 25  – ubezpieczenia szyb i elementów wykonanych ze szkła (CPM) 

 

 

 

 

1. Klauzula reprezentantów.  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa, jedynie przez osoby reprezentujące ubezpieczającego. Dla celów niniejszej 

umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi ubezpieczającego są Członkowie Zarządu 

Spółki i Prokurenci.   

Klauzula obligatoryjna. 

2. Klauzula jurysdykcyjna.  

Spory sądowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia będą rozpatrywać sądy 

właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 

Klauzula obligatoryjna. 
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3. Klauzula regresowa.   

W przypadku zapłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, nie przechodzą na 

Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę, jeśli 

są to: 

3.1. Pracownicy Ubezpieczającego / Ubezpieczonego; za pracownika uważana będzie 

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania; 

3.2. Stażyści, praktykanci i wolontariusze, którym powierzono wykonywanie pracy; 

3.3. Osoby świadczące pracę na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w oparciu 

o umowę cywilnoprawną, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym 

umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; 

3.4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

Klauzula obligatoryjna. 

4. Klauzula prolongacyjna.  

Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej 

pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie 

określonym w umowie ubezpieczenia ustala się, że w takim wypadku Ubezpieczyciel 

zwróci się w piśmie skierowanym do Ubezpieczającego z wezwaniem do zapłaty zaległej 

składki lub jej raty, wyznaczając termin dodatkowy nie krótszy niż 14 dni od daty 

doręczenia pisma. 

O ile w przypadku braku zapłaty składki umowa ubezpieczenia nie zostanie 

wypowiedziana przez Ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa istnieje z zachowaniem 

ciągłości a termin płatności uważa się za prolongowany do daty zapłaty składki lub jej 

pierwszej raty.  

Klauzula fakultatywna. 

5. Klauzula dokumentowa. 

W przypadku szkody, w celu udokumentowania roszczenia Ubezpieczyciel będzie 

wymagał od Ubezpieczonego wyłącznie dokumentów i informacji, w których posiadaniu 

Ubezpieczony jest, które może pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest 

wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie wysokimi do 

wartości roszczenia.  

W razie wątpliwości określa się, że zastrzeżenie oznacza, że Ubezpieczyciel nie będzie 

żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia / wykonania 

ekspertyz, analiz czy opracowań, których Ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, 

lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do 

ustalenia odpowiedzialności, przyczyny, okoliczności oraz wykazania faktu i wysokości 

szkody, a także ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Klauzula fakultatywna. 

6. Klauzula przeniesienia mienia.  

Mienie wskazane do ubezpieczenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową 

w ubezpieczonych lokalizacjach niezależnie od przyporządkowania do lokalizacji, która 

została wskazana jako miejsce ubezpieczenia (również w przypadku jego przeniesienia do 

innej lokalizacji). Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również mienie w trakcie 

transportu pomiędzy lokalizacjami, o ile nie jest to sprzęt przenośny podlegający 

ubezpieczeniu na odrębnych warunkach. 

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji 

wynosi 50 000 zł w danej lokalizacji.  

Maksymalny limit dla mienia w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami wynosi  

50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wspólny dla 
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ubezpieczeń których dotyczy. Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje także szkody 

podczas załadunku i rozładunku. Ochrona w ramach niniejszej klauzuli nie dotyczy 

demontażu i ponownego montażu oraz testów. 

Klauzula obligatoryjna. 
 

7. Klauzula automatycznego pokrycia 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wszelkie nakłady adaptacyjne, dokonywane w mieniu 

remontowanym i modernizowanym oraz wszelkie inwestycje tj. rzeczy nabywane przez 

Ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaży 

bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie Ubezpieczonego prawo do 

używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie itp.), od dnia zawarcia takiej umowy  

w odniesieniu do danej rzeczy, jednak nie później niż od momentu powstania ryzyka po 

stronie Ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania protokołu odbioru), niezależnie od 

momentu przejścia własności bądź innego prawa na Ubezpieczonego, pod warunkiem, że 

fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi. Doubezpieczeniu będzie podlegać 

wyłącznie mienie, będące przedmiotem zamówienia. Limit wzrostu sumy ubezpieczenia: 

20% ogólnej sumy ubezpieczenia w danym przedmiocie ubezpieczenia.  

Termin zgłoszenia mienia do ubezpieczenia: maksymalnie 30 dni po zakończeniu każdego 

półrocznego okresu ubezpieczenia.  

Termin rozliczenia: w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, na podstawie obowiązujących  

w umowie ubezpieczenia stawek dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia  

w systemie pro-rata. 

Klauzula obligatoryjna. 

8. Klauzula ochrony podczas prac remontowych.  

W przypadkach, gdy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie bądź 

wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej w mieniu podczas robót budowlanych,  

z wyłączeniem robót związanych z naruszeniem konstrukcji nośnych budynków lub dachu 

oraz prac ziemnych, wskazanych w ustawie Prawo budowlane, a także innych prac 

związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu budowlanego, 

dla których wymagane jest zezwolenie na budowę, określa się, że ograniczenie to nie 

będzie miało zastosowania a Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody 

w zakresie, w jakim szkoda powstała bez związku z prowadzonymi pracami lub robotami 

budowlanymi. 

Klauzula fakultatywna. 

9. Ubezpieczenie kradzieży elementów budynku i budowli 

Ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną od ryzyka kradzieży urządzenia 

zewnętrzne zainstalowane na budynkach i budowlach a także urządzenia zainstalowane 

wewnątrz budynków, stanowiące własność Ubezpieczonego. Urządzenia te powinny być 

zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe 

bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Na mocy niniejszej klauzuli ustala się, 

że ochrona ubezpieczeniowa istnieje w stosunku do elementów trwale związanych 

z budynkiem lub budowlą takich jak m.in: elementy konstrukcyjne, rynny, zawory, 

elementy instalacji sieciowych, elementy ogrodzeń, stolarki otworowej, elementy 

monitoringu zewnętrznego (telewizji przemysłowej) itp., pod warunkiem, że kradzież 

została dokonana z użyciem siły i/lub narzędzi, na co wskazują ślady pozostawione przez 

sprawcę oraz o zdarzeniu została powiadomiona Policja niezwłocznie po jego wykryciu. 

Klauzula dotyczy również innych niż budynki i budowle obiektów trwale związanych 

z gruntem. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10 000 zł.  

Klauzula fakultatywna. 
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10. Klauzula likwidacyjna.  

Ustala się, że w razie braku innych, korzystniejszych dla Ubezpieczającego zapisów 

umowy ubezpieczenia określa się, że: 

10.1. Szkody w środkach trwałych, ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto, 

likwidowane będą wg pełnych kosztów naprawy, odtworzenia bądź odbudowy 

zniszczonego bądź utraconego mienia z uwzględnieniem kosztów opracowania 

dokumentacji, transportu, demontażu i montażu ponownego oraz innych kosztów, 

do wysokości sumy ubezpieczenia. W szczególności przy naliczaniu wysokości 

odszkodowania nie będzie brane pod uwagę zużycie techniczne oraz umorzenie księgowe 

danego środka trwałego.  

W przypadku gdy ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub odtwarzania zniszczonego lub 

utraconego mienia, odszkodowanie zostanie naliczone z uwzględnieniem stopnia 

technicznego zużycia. 

10.2. Górną granicę odszkodowania stanowi suma ubezpieczenia zadeklarowana dla 

danego środka trwałego, a w przypadku mienia objętego ubezpieczeniem bez 

wskazywania indywidualnej sumy ubezpieczenia – udokumentowany koszt zakupu lub 

budowy, z uwzględnieniem kosztów towarzyszących, bezpośrednio związanych  

z odbudową, a także z zachowaniem dotychczasowych funkcji i istotnych elementów 

obiektu.  

10.3. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, zasada 

niedoubezpieczenia i proporcji nie będzie zastosowana bez względu na relację wartości 

odtworzeniowej do sumy ubezpieczenia.  

Klauzula fakultatywna. 

11. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód. 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia umożliwia 

się Ubezpieczonemu samodzielną likwidację drobnych szkód natychmiast po zgłoszeniu 

Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody.  

11.1. Samodzielna likwidacja szkody poprzedzona będzie sporządzeniem pisemnego 

protokołu zawierającego:  

- datę sporządzenia protokołu 

- skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 

- datę wystąpienia szkody 

- przyczynę powstania szkody  

- wykaz uszkodzonego mienia  

- krótki opis zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

- przewidywaną, szacunkową wartość szkody  

- dokumentację fotograficzną. 

11.2. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, 

świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę oraz, oświadczenie sprawcy szkody.  

Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy Ubezpieczycielowi 

dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego 

przedmiotem szkody. 

11.3. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji 

w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 

11.4. Ubezpieczający zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji 

Ubezpieczyciela 

11.5. Limity: 

- dla ubezpieczenia mienia – 4 000 zł, 

- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 2 000 zł. 



 5 

Klauzula fakultatywna. 

12. Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym.  

W razie braku innych, korzystniejszych dla Ubezpieczającego / Ubezpieczonego zapisów 

umowy ubezpieczenia określa się, że: 

12.1. Szkody w sprzęcie elektronicznym likwidowane będą na postawie kosztów 

odtworzenia, będących kosztami naprawy lub zastąpienia ubezpieczonego sprzętu jego 

elementów składowych przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, jak najbardziej 

zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego lub utraconego, 

z uwzględnieniem kosztów dodatkowych tzn. transportu, demontażu i montażu 

ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku 

i amortyzacji sprzętu.  

12.2. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, instytucja 

niedoubezpieczenia i zasada proporcji nie będzie stosowana niezależnie od wzajemnej 

relacji wartości odtworzenia i sumy ubezpieczenia. 

12.3. W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest 

możliwa przyjmuje się jako wysokość szkody – wartość kosztów, które byłyby poniesione 

w związku z naprawą lub wymianą, nie wyższą jednak niż rzeczywista wartość 

przedmiotu na dzień powstania szkody. 

12.4. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia ustalona 

dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia 

Klauzula fakultatywna. 
 

13. Klauzula terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie.  

Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu  

5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni 

ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki 

następne po terminie określonym w warunkach. Niedopełnienie tego obowiązku nie może 

być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu 

na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 

Klauzula obligatoryjna. 

 

14. Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych.  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo 

(ponad sumę ubezpieczenia) wymienione poniżej koszty, pokrywane w związku ze 

zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia: 

14.1. Koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także 

wynagrodzenie straży pożarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez 

Ubezpieczającego rachunków. 

14.2. Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie 

z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. W ramach niniejszej 

klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez 

Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia  

z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie  

z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku (w tym koszty usunięcia 

fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy 

dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, 

którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez 

uprawnione urzędy).  



 6 

14.3 Koszty, choćby bezskuteczne, zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia  

w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego 

bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała. 

14.4. Koszty demontażu oraz koszty transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat. 

14.5. Zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, 

powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub 

montażem, oraz wszelkie tego typu inne wydatki. 

14.6. Koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji  

ratowniczej. 

14.7. Koszty wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, 

inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których 

zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia maszyn dotkniętych szkodą, za którą 

Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków 

pod warunkiem, że zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela;  

z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione 

na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; 

z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 

wysokości średnich stawek rynkowych stosowanych w danym regionie.  

14.8. Koszty napraw ekspresowych – wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 

pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach 

nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego 

(z włączeniem frachtu lotniczego). 

Łączny limit kosztów dodatkowych, wymienionych w punktach 14.1 – 14.8 wynosi: 

500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  

z zastrzeżeniem, że dla punktu 14.8. limit kosztów dodatkowych wynosi 

maksymalnie 20 % sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia 

Klauzula obligatoryjna. 

15. Klauzula 48 godzin.  

 Ustala się, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 

48 godzin na skutek jednego zdarzenia traktowane są jako pojedyncza szkoda  

w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności oraz udziału własnego, 

franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej określonych w niniejszej umowie. 

 Klauzula fakultatywna. 

16. Klauzula przepięć. 

 Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu 

ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek 

przepięć (będące skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, 

powodujących zmiany napięcia lub natężenia, spowodowanych wyładowaniami 

atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 

atmosferycznymi a także powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego 

przyczyn zewnętrznych. 

 Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko: 100 000 zł. 

 Klauzula obligatoryjna. 

17. Klauzula warunków i taryf. 

 W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa 

składek obowiązująca dla polisy zasadniczej. 

 Klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie objętych zapytaniem ofertowym oraz sytuacji, 

określonych w Artykule 816 k.c. 
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 Klauzula obligatoryjna. 

18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym.  

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 

godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, 

serwer, itp.) Ubezpieczający, zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić 

natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący 

przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody, potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy 

oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do 

wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu 

elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 

funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 

samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy 

Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia szkody. 

Likwidacja szkód zgodnie z niniejszą klauzulą odbywa się za zgodą Ubezpieczyciela na 

zasadach określonych w Klauzuli nr 11. 

Klauzula obligatoryjna. 

19. Klauzula okolicznościowa. 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody 

i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez 

konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie 

w sprawie dotyczącej szkody (nie dotyczy OC).  

klauzula obligatoryjna 

20. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. 

 Ustala się, iż uruchamiane przez Zamawiającego nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej lub statutowej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową  

z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie 

ubezpieczenia, w systemie pro rata.  

 Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki. 

 Nowe miejsca spełniają co najmniej minimalne wymogi zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, określone w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia.  

 Klauzula obligatoryjna. 

 

21. Klauzula pro rata temporis.  

Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia,  

w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie 

pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula nie dotyczy 

sytuacji, określonych w Artykule 816 k.c. 

Klauzula obligatoryjna. 

22. Klauzula uznania zabezpieczeń. 

Ubezpieczający poinformował Ubezpieczyciela o sposobie zabezpieczenia mienia przed 

pożarem i przed kradzieżą. Ubezpieczający oświadcza, że zabezpieczenia są sprawne 

i stosowane. Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający. Jeżeli Ubezpieczyciel dokona inspekcji 

zabezpieczeń, w wyniku której zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, 

Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu termin na ich 

uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone 

konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli 
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brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. 

Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które 

określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

Klauzula obligatoryjna. 

 

23. Klauzula katastrofy budowlanej 

Ubezpieczyciel obejmuje zakresem ochrony szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

wskutek katastrofy budowlanej.  

Pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego 

budynku, budowli lub obiektu małej architektury (zwanych dalej obiektem budowlanym) 

tj. samoistne, niezamierzone i gwałtowne zniszczenie całości obiektu budowlanego lub 

jego części niezależnie od przyczyny pierwotnej. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000 zł 

Klauzula obligatoryjna 

 

24. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty usunięcia 

pozostałości po szkodzie, poniesione w związku z zaistnieniem szkody w ubezpieczonych 

maszynach, za którą przyjął odpowiedzialność na podstawie OWU. 

Limit odpowiedzialności na jedno zdarzenie: 50.000 zł 

Klauzula obligatoryjna (dotyczy wyłącznie ubezpieczenia CPM) 

 

25. Klauzula ubezpieczenia szyb i elementów wykonanych ze szkła 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w szybach i częściach 

maszyn, wykonanych ze szkła. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5.000 zł 

Klauzula fakultatywna (dotyczy wyłącznie ubezpieczenia CPM) 

 
 


