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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA URZÑDZE¡ ELEKTRONICZNYCH OD
WSZYSTKICH RYZYK
I.

Postanowienia ogólne
§1

1.

2.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia urzàdzeƒ elektronicznych od wszystkich ryzyk
zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomi´dzy
Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej Generali a osobami
fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej zwanymi dalej
Ubezpieczajàcymi.
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego).
W takim wypadku wszelkie postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´
odpowiednio wzgl´dem Ubezpieczonego.
Do realizacji praw z tytu∏u umowy ubezpieczenia upowa˝niony jest wy∏àcznie
Ubezpieczony, który pozostaje odpowiedzialny za wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych
z umowy ubezpieczenia w takim samym stopniu jak Ubezpieczajàcy.

§2
Terminy oraz nazwy u˝yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych do∏àczonych dokumentach
oznaczajà:
1) Umowa - umow´ ubezpieczenia zawieranà pomi´dzy Ubezpieczajàcym i Generali na
warunkach okreÊlonych w niniejszych OWU,
2) Szkoda - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek
bezpoÊredniego dzia∏ania na nie jednego lub wielu niespodziewanych i niezale˝nych od
woli Ubezpieczajàcego zdarzeƒ losowych nie wy∏àczonych w Umowie.
3) Franszyza redukcyjna - nale˝y przez to rozumieç ustalonà w Umowie wartoÊç o jakà
zmniejsza si´ ka˝dorazowo wyp∏at´ odszkodowania.

DZIA¸ I
UBEZPIECZENIE OD SZKÓD MATERIALNYCH
II.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

Na podstawie niniejszych OWU Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà urzàdzenia
elektroniczne, zwane dalej w tym dziale przedmiotem ubezpieczenia, stanowiàce w∏asnoÊç
Ubezpieczonego bàdê b´dàce w jego posiadaniu zale˝nym.

III.

Miejsce ubezpieczenia
§4

1.

2.

Przedmioty ubezpieczenia o których mowa w § 3 obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà po
zainstalowaniu w miejscu wskazanym w Umowie zgodnie z wymogami instrukcji lub
dokumentacji po testach próbnych zakoƒczonych wynikiem pozytywnym oraz podczas
ich eksploatacji i transportu wewnàtrzzak∏adowego w obr´bie miejsca ubezpieczenia.
Na wniosek Ubezpieczajàcego i po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki przedmiot
ubezpieczenia mo˝e byç obj´ty ochronà ubezpieczeniowà poza miejscem ubezpieczenia,
równie˝ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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IV.

Zakres ubezpieczenia
§5

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç za nag∏e, nieprzewidziane i niezale˝ne od woli
Ubezpieczajàcego zdarzenia losowe powodujàce zniszczenie, uszkodzenie lub utrat´
przedmiotu ubezpieczenia obj´tego ochronà w ramach niniejszych OWU, je˝eli szkody te
powstanà z innej przyczyny ni˝ okreÊlonej w § 6 ust. 1 i 2 z zastrze˝eniem postanowieƒ
dodatkowych i klauzul za∏àczonych do Umowy.

V.
1.

2.

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
§6
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody lub zniszczenia spowodowane
w sposób bezpoÊredni lub poÊredni wskutek:
10) umyÊlnego dzia∏ania, zaniechania lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego lub
osób za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, a sà to:
a) w przedsi´biorstwach paƒstwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecnoÊci
zast´pca dyrektora,
b) w spó∏kach prawa handlowego: w∏aÊciciel, zarzàd spó∏ki, prokurenci,
c) w spó∏kach jawnych oraz cywilnych: w∏aÊciciele,
d) w spó∏kach komandytowych: komplementariusz,
e) w spó∏dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: cz∏onkowie organów
statutowych,
2) wojny, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, jakichkolwiek dzia∏aƒ wojennych bez
wzgl´du na fakt czy wojna zosta∏a wypowiedziana czy nie oraz wojny domowej,
3) strajków, zamieszek i rozruchów,
4) aktów terrorystycznych rozumianych jako wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem
przemocy lub próby zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jego cz´Êci w celu osiàgni´cia
korzyÊci politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub spo∏ecznych,
5) erupcji wulkanu, tsunami, trz´sienia ziemi oraz dna morskiego,
6) dzia∏ania energii jàdrowej, w tym tak˝e substancji radioaktywnych
i promieniotwórczych, a tak˝e ska˝enia lub zanieczyszczenia Êrodowiska odpadami
przemys∏owymi,
7) kradzie˝y bez w∏amania lub zagini´cia,
8) zu˝ycia, Êcierania lub zestarzenia si´ jakiejkolwiek cz´Êci przedmiotu ubezpieczenia
wynikajàcego w sposób naturalny z normalnej eksploatacji, dzia∏ania lub
stopniowego pogarszania si´ jakoÊci. Je˝eli jednak spowoduje to uszkodzenie lub
zniszczenie innej wspó∏pracujàcej cz´Êci ubezpieczonego przedmiotu, to Generali
wyp∏aci odszkodowanie za t´ cz´Êç zgodnie z OWU,
9) zdarzenia, za które odpowiada osoba trzecia wyst´pujàca w charakterze dostawcy,
wytwórcy, sprzedawcy, przewoênika, spedytora lub podwykonawcy,
10) usterek i wad ujawnionych przed zawarciem Umowy,
11) czynnoÊci wykonywanych w trakcie konserwacji, remontu lub naprawy przedmiotów
ubezpieczenia,
12) deszczu nawalnego, gradu, Êniegu, jeÊli do powstania szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan
techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeƒ lub niedostateczne zabezpieczenia
otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych w budynku, za
których utrzymanie i konserwacj´ Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà równie˝ szkody:
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1)
2)
3)

3.

VI.

górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
poÊrednie np.: utracone zyski,
do naprawy których zobligowany jest producent lub punkt serwisowy z tytu∏u umowy
r´kojmi lub gwarancji,
4) powsta∏e podczas naprawy lub prób z wyjàtkiem prób dokonywanych w zwiàzku
z badaniami eksploatacyjnymi (ogl´dzinami, przeglàdami),
5) powsta∏e w trakcie tymczasowego magazynowania,
6) polegajàce na zadrapaniu powierzchni malowanych, polerowanych lub
emaliowanych (tzw. defekty estetyczne), o ile nie powsta∏y one wskutek zdarzenia
powodujàcego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia.
Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te cz´Êci i materia∏y, które nara˝one sà na du˝e
zu˝ycie podczas eksploatacji lub podlegajàce wielokrotnej lub okresowej wymianie ze
wzgl´du na swoje specyficzne przeznaczenie i sk∏ad.
W szczególnoÊci nale˝à do nich:
1) materia∏y pomocnicze, materia∏y robocze (np.: p∏yny eksploatacyjne, odczynniki,
tonery, ch∏odziwa, noÊniki obrazu i dêwi´ku, g∏owice do drukarek),
2) wszystkie typy narz´dzi (np.: wiertarki, gilotyny tnàce, chwytaki),
3) inne cz´Êci, które podczas okresu eksploatacji i z uwagi na wczeÊniejsze doÊwiadczenie
nara˝one sà na cz´stà wymian´ (np.: bezpieczniki, êród∏a Êwiat∏a, baterie, filtry),
4) lampy elektronowe, rentgenowskie, laserowe (z wy∏àczeniem lamp katodowych
w urzàdzeniach peryferyjnych elektronicznego przetwarzania danych),
5) poÊrednie noÊniki obrazu (np.: b´bny selenowe) sà obj´te ubezpieczeniem wy∏àcznie
od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzie˝à z w∏amaniem, chyba ˝e
ustalono inaczej,
6) wymienne noÊniki danych.

Suma ubezpieczenia
§7

1.

2.

3.

4.

Suma ubezpieczenia, ustalana przez Ubezpieczajàcego, stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i jest
podstawà do naliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´ bez uwzgl´dnienia, podlegajàcego odliczeniu zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami, naliczonego podatku od towaru i us∏ug (VAT), chyba ˝e
umówiono si´ inaczej.
Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu ka˝dorazowo o kwot´ wyp∏aconego
odszkodowania. Na wniosek Ubezpieczonego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki
uzupe∏niajàcej suma ubezpieczenia mo˝e zostaç przywrócona do pierwotnej wysokoÊci.
Suma ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia mo˝e zostaç okreÊlona
w nast´pujàcy sposób:
1) wed∏ug wartoÊci odtworzeniowej - pod poj´ciem której nale˝y rozumieç wartoÊç
równà kosztom zastàpienia ubezpieczonego urzàdzenia, urzàdzeniem fabrycznie
nowym o takich samych lub najbardziej zbli˝onych parametrach u˝ytkowych
dost´pnych na rynku z uwzgl´dnieniem kosztów pakowania, transportu, demonta˝u
i ponownego monta˝u oraz op∏at i innych tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) wed∏ug wartoÊci ewidencyjnej brutto - tj. wartoÊci, która zgodnie z ustawà
o rachunkowoÊci odpowiada wartoÊci poczàtkowej przedmiotu ubezpieczenia,
z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych przeszacowaƒ.
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VII.
1.

2.

Ustalenie wysokoÊci odszkodowania
§8
Podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody dla przedmiotu ubezpieczenia stanowi:
1) w przypadku szkody cz´Êciowej tzn. przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje si´ do
naprawy - wartoÊç równa kosztom zakupu materia∏u i kosztów robocizny koniecznych
do naprawienia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem
kosztów pakowania, transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u oraz op∏at i innych
tego typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody ca∏kowitej tzn. przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje si´ do
wymiany - wartoÊç równa kosztom zastàpienia przedmiotu ubezpieczenia,
urzàdzeniem fabrycznie nowym o takich samych lub najbardziej zbli˝onych
parametrach u˝ytkowych dost´pnych na rynku z uwzgl´dnieniem kosztów
pakowania, transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u oraz op∏at i innych tego
typu nale˝noÊci, z wy∏àczeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
W przypadku, gdy naprawa przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów sk∏adowych
jest niemo˝liwa lub za zgodà Generali przedmiot ubezpieczenia nie b´dzie wymieniany wówczas niezale˝nie od opcji ubezpieczenia wysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug wartoÊci
rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia - tj. wartoÊci odtworzeniowej pomniejszonej
o stopieƒ faktycznego zu˝ycia technicznego.

§9
1.

2.

3.

Odszkodowanie oblicza si´ odr´bnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
w kwocie odpowiadajàcej ustalonemu rozmiarowi szkody, nie wy˝szej od przyj´tej sumy
ubezpieczenia.
Je˝eli suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego dla okreÊlonego
w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest ni˝sza od jego faktycznej wartoÊci w dniu szkody to
wysokoÊç odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji w jakiej suma ubezpieczenia
tego przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego faktycznej wartoÊci w dniu szkody.
Je˝eli suma ubezpieczenia dla okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest
wy˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody Generali odpowiada tylko do faktycznej
wysokoÊci szkody.

§ 10
1.
2.

3.

Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego
lub Ubezpieczonego podlegajà weryfikacji przez Generali.
Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych zwiàzanych ze zmianà lub modernizacjà
przedmiotu ubezpieczenia dokonanà przy okazji usuwania szkody obj´tej
ubezpieczeniem, chyba ˝e nie by∏o alternatywnej mo˝liwoÊci przywrócenia przedmiotu
ubezpieczenia do stanu przed wystàpieniem szkody. Powy˝sza decyzja musi uzyskaç
akceptacj´ Generali przed przystàpieniem do dokonania naprawy, a odszkodowanie nie
mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej lub kolekcjonerskiej,
2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych potrzebnych do przywrócenia
stanu istniejàcego przed szkodà,
3) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów,
4) podlegajàcego odliczeniu podatku od towarów i us∏ug (VAT), chyba ˝e umówiono si´
inaczej.
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4.

5.

6.
7.

8.

W przypadku niezadzia∏ania lub niew∏aÊciwego zadzia∏ania systemu zabezpieczeƒ
w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego, za którego posiadanie zosta∏a udzielona zni˝ka
sk∏adki ubezpieczeniowej, wysokoÊç odszkodowania mo˝e zostaç obni˝ona
proporcjonalnie do udzielonej zni˝ki sk∏adki ubezpieczeniowej.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione
i udokumentowane koszty:
1) zwiàzane z akcjà ratowniczà przedmiotu ubezpieczenia,
2) wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody
obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne,
3) koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, maksymalnie
do 5% ustalonej wysokoÊci szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki, naprawy lub sprzeda˝y jako z∏om.
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w Umowie. W przypadku szkody w wi´cej ni˝ jednym przedmiocie
ubezpieczenia na skutek tego samego zdarzenia zastosowana zostanie kwota najwy˝szej
franszyzy redukcyjnej spoÊród okreÊlonych dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia,
które zosta∏y zniszczone, uszkodzone lub utracone wskutek tego zdarzenia.
Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowià cz´Êç
koƒcowych napraw i nie podwy˝szajà ca∏kowitego kosztu naprawy.

VIII.
1.
2.

Rozszerzenie i ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
§ 11

Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e rozszerzyç lub ograniczyç zakres ochrony
ubezpieczeniowej poprzez w∏àczenie do Umowy stosownych klauzul.
W∏àczenie ryzyk dodatkowych uwarunkowane jest op∏atà dodatkowej sk∏adki.

DZIA¸ II
UBEZPIECZENIE DANYCH I ZEWN¢TRZNYCH NOÂNIKÓW DANYCH
IX.
1.

2.
3.
4.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 12
Ubezpieczeniem obj´te sà dane i zewn´trzne noÊniki danych zwanych dalej w tym dziale
przedmiotem ubezpieczenia, które sà w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego, bàdê b´dàce w jego
posiadaniu zale˝nym, znajdujàce si´ w pomieszczeniach, budynkach lub archiwach
wyszczególnionych w Umowie.
Zarchiwizowane zbiory danych oraz u˝yte w tym celu zewn´trzne noÊniki danych obj´te
sà ubezpieczeniem równie˝ podczas transportu pomi´dzy lokalem firmy i jej archiwum.
Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia danych i zewn´trznych noÊników danych jest
zawarcie Umowy ubezpieczenia urzàdzeƒ elektronicznych od szkód materialnych w Generali.
Pod poj´ciem danych nale˝y rozumieç informacje zapisane w postaci cyfrowej
zgromadzone poza jednostkà centralnà komputera, na noÊnikach nadajàcych si´ do
odczytu maszynowego:
1) dane g∏ówne i dane transakcyjne ze zbiorów danych i baz danych,
2) programy wchodzàce w sk∏ad systemu operacyjnego,
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3)

5.

X.

licencyjne, standardowe programy pochodzàce z produkcji jednostkowej
(wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego).
Pod poj´ciem zewn´trznych noÊników danych nale˝y rozumieç materia∏y umo˝liwiajàce
zapis informacji do odczytu maszynowego b´dàce elementami wielokrotnego u˝ytku,
przeznaczonymi do wymiany przez u˝ytkownika (np.: wyjmowane dyski magnetyczne
i optyczne, taÊmy magnetyczne, dyskietki).

Zakres ubezpieczenia
§ 13

Generali odpowiada za wszelkie szkody, je˝eli powstanà one z jakiejkolwiek innej przyczyny
ni˝ wyraênie wy∏àczonej w § 6 ust. 1 i 2 oraz § 14 ust. 2 niniejszych OWU, które spowodowa∏y,
˝e dane lub noÊniki danych zosta∏y uszkodzone lub utracone uniemo˝liwiajàc ich maszynowy
odczyt i zapisywanie na nich danych, z zastrze˝eniem klauzul (postanowieƒ dodatkowych)
za∏àczonych do Umowy.

XI.
1.

2.

3.

XII.

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
§ 14
Przedmioty wy∏àczone z zakresu ubezpieczenia:
1) noÊniki danych, które w normalnym trybie pracy nie sà przeznaczone do wymiany
przez u˝ytkownika (np.: twarde dyski, pami´ci pó∏przewodnikowe),
2) dane i programy zapisane jedynie w pami´ci centralnej jednostki komputera oraz
dane nie obj´te definicjà.
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody uj´te w § 6 ust. 1 i 2 oraz szkody
wynik∏e z:
1) wadliwej konserwacji lub niew∏aÊciwego przechowywania
wymiennych noÊników danych,
2) wgrywania oprogramowania,
3) dzia∏ania wirusów komputerowych,
4) nielegalnego wejÊcia do sieci,
5) dzia∏ania pola magnetycznego.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà równie˝ jakiegokolwiek rodzaju
szkody lub straty poÊrednie.

Suma ubezpieczenia
§ 15

1.

2.

3.

4.

Sum´ ubezpieczenia noÊników danych oraz zapisanych na nich danych okreÊla
Ubezpieczajàcy we wniosku lub wykazie stanowiàcym integralnà cz´Êç Umowy kierujàc
si´ wysokoÊcià przypuszczalnej maksymalnej straty jakà mo˝e ponieÊç wskutek
pojedynczej szkody (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko).
Ustalana przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia, stanowi dla nich górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i jest
podstawà do naliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´ bez uwzgl´dnienia, podlegajàcego odliczeniu zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami, naliczonego podatku od towaru i us∏ug (VAT), chyba ˝e
umówiono si´ inaczej.
Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu ka˝dorazowo o kwot´ wyp∏aconego
odszkodowania.
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5.

Na wniosek Ubezpieczonego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki uzupe∏niajàcej suma
ubezpieczenia mo˝e zostaç przywrócona do pierwotnej wysokoÊci.

XIII.
1.

2.

Ustalenie wysokoÊci odszkodowania
§ 16

Odszkodowanie oblicza si´ odr´bnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
w kwocie odpowiadajàcej ustalonemu rozmiarowi szkody, nie wy˝szej od przyj´tej sumy
ubezpieczenia.
Je˝eli suma ubezpieczenia dla okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest
wy˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody Generali odpowiada tylko do faktycznej
wysokoÊci szkody.

§ 17
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego
podlegajà weryfikacji przez Generali.
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów zmian lub udoskonaleƒ dokonanych w noÊnikach
danych lub w danych dokonanych po wystàpieniu szkody.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´ podlegajàcego odliczeniu podatku od
towarów i us∏ug (VAT), chyba ˝e umówiono si´ inaczej.
W przypadku niezadzia∏ania lub niew∏aÊciwego zadzia∏ania systemu zabezpieczeƒ
w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego, za którego posiadanie zosta∏a udzielona zni˝ka
sk∏adki ubezpieczeniowej, wysokoÊç odszkodowania mo˝e zostaç obni˝ona
proporcjonalnie do udzielonej zni˝ki sk∏adki ubezpieczeniowej.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione
i udokumentowane koszty:
1) zwiàzane z akcjà ratowniczà przedmiotu ubezpieczenia,
2) wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody
obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne,
3) koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, maksymalnie
do 5% ustalonej wysokoÊci szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w Umowie. W przypadku szkody w wi´cej ni˝ jednym przedmiocie
ubezpieczenia na skutek tego samego zdarzenia zastosowana zostanie kwota najwy˝szej
franszyzy redukcyjnej spoÊród okreÊlonych dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia,
które zosta∏y zniszczone, uszkodzone lub utracone wskutek tego zdarzenia.
Je˝eli dane nie zosta∏y odtworzone lub wymienione z winy Ubezpieczajàcego w terminie
dwunastu miesi´cy od dnia wystàpienia szkody to Generali wyp∏aca tylko odszkodowanie
pokrywajàce koszty wymiany noÊników danych.
Po wyp∏acie odszkodowania, gdy w okresie ubezpieczenia wystàpià szkody,
odszkodowanie b´dzie wyp∏acone do wysokoÊci pozosta∏ej sumy ubezpieczenia
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.
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XIV.
1.
2.

Rozszerzenie i ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
§ 18

Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e rozszerzyç lub ograniczyç zakres ochrony
ubezpieczeniowej poprzez w∏àczenie do Umowy stosownych klauzul.
W∏àczenie ryzyk dodatkowych uwarunkowane jest op∏atà dodatkowej sk∏adki.

DZIA¸ III
UBEZPIECZENIE ZWI¢KSZONYCH KOSZTÓW DZIA¸ALNOÂCI
XV.
1.

2.

3.

4.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§ 19
Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e objàç ochronà ubezpieczeniowà koszty
dodatkowe, których poniesienie jest niezb´dne dla wprowadzenia Êrodków zast´pczych
w celu zapobie˝enia przerwom lub zak∏óceniom w prowadzonej dzia∏alnoÊci, zaistnia∏ych
wskutek uszkodzenia urzàdzenia elektronicznego powodujàce jego ca∏kowite lub
cz´Êciowe wy∏àczenie z eksploatacji.
Do powy˝szych kosztów dodatkowych nale˝à:
1) Proporcjonalne koszty dodatkowe pod poj´ciem których, nale˝y rozumieç koszty,
które wzrastajà proporcjonalnie do d∏ugoÊci czasu przestoju np.: koszty wynajmu
oraz u˝ytkowania urzàdzeƒ zast´pczych, koszty zastosowania alternatywnych
procesów technologicznych i metod produkcji, koszty skorzystania z us∏ug osób
trzecich, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
2) Nieproporcjonalne koszty dodatkowe pod poj´ciem których, nale˝y rozumieç koszty
niezale˝ne od d∏ugoÊci czasu przestoju spowodowane szkodà np.: koszty
pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji urzàdzeƒ.
Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia zwi´kszonych kosztów dzia∏alnoÊci jest posiadanie
przez Ubezpieczajàcego umowy ubezpieczenia urzàdzeƒ elektronicznych od szkód
materialnych w Generali.
Urzàdzenia okreÊlone w Umowie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà tak˝e podczas jego
przenoszenia lub transportu wewnàtrzzak∏adowego w obr´bie miejsca ubezpieczenia.

XVI.

Zakres ubezpieczenia
§ 20

1.

2.

3.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç za powsta∏e koszty dodatkowe w okresie
odszkodowawczym, b´dàce nast´pstwem szkód lub zniszczeƒ w ubezpieczonym
urzàdzeniu elektronicznym, które nie zosta∏y jednoznacznie wykluczone w § 6 ust. 1 i 2.
Pod poj´ciem okresu odszkodowawczego nale˝y rozumieç uzgodniony okres, przez
który Generali pokrywa dodatkowe koszty obj´te Umowà ubezpieczenia zwi´kszonych
kosztów dzia∏alnoÊci uwzgl´dniajàcy czas potrzebny do usuni´cia wszystkich uszkodzeƒ
w ubezpieczonym urzàdzeniu spowodowanych szkodà obj´tà ochrona ubezpieczeniowà
w zakresie szkód materialnych.
Czas trwania okresu odszkodowawczego, je˝eli nie umówiono si´ inaczej wynosi
dwanaÊcie miesi´cy i rozpoczyna si´ od dnia stwierdzenia szkody materialnej
w ubezpieczonym urzàdzeniu elektronicznym nie póêniej ni˝ w dniu powstania
dodatkowych kosztów obj´tych Umowà.
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XVII.
1.

2.

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
§ 21

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty dodatkowe powsta∏e wskutek:
1) szkód w cz´Êciach sk∏adowych urzàdzenia elektronicznego, które zosta∏y wy∏àczone
z zakresu ubezpieczenia (§ 6 ust. 3),
2) zdarzeƒ losowych zawartych w § 6 ust. 1 i 2
3) zniszczenia zewn´trznych noÊników danych oraz utracie danych i programów, je˝eli
nie zosta∏y obj´te ubezpieczeniem danych i zewn´trznych noÊników danych,
4) wadliwej konserwacji lub niew∏aÊciwego przechowywania.
Koszty nie obj´te ochronà ubezpieczeniowà:
1) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji na∏o˝one przez w∏adze publiczne,
2) brak Êrodków finansowych na napraw´ lub wymian´ utraconych lub uszkodzonych
przedmiotów ubezpieczenia.

XVIII. Suma ubezpieczenia
§ 22
1.

2.

3.

4.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç wartoÊci kosztów dodatkowych niezb´dnych
do zastosowania Êrodków zast´pczych podczas zadeklarowanego okresu
odszkodowawczego.
Suma ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na
dziennych i miesi´cznych podlimitach okreÊlonych w Umowie, natomiast dla
nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych jest ona okreÊlona jednà kwotà.
Ubezpieczajàcy okreÊla sum´ ubezpieczenia dla kosztów dodatkowych kierujàc si´
wysokoÊcià przypuszczalnej maksymalnej straty jakà mo˝e ponieÊç wskutek pojedynczej
szkody (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko).
Suma ubezpieczenia kosztów dodatkowych, ustalana przez Ubezpieczajàcego, stanowi
dla nich górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali i jest podstawà do naliczenia sk∏adki
ubezpieczeniowej.

XIX.
1.

2.

3.
4.

Ustalenie wysokoÊci odszkodowania
§ 23

Podstawà ustalenia wysokoÊci szkody jest wysokoÊç poniesionych przez Ubezpieczajàcego
dodatkowych kosztów, ale nie wy˝ej ni˝ ustalone limity:
a) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych - limit miesi´cznego odszkodowania
wyszczególniony w Umowie,
b) dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - suma ubezpieczenia
wyszczególniona w Umowie.
Dzienny podlimit okreÊlony w Umowie jest podstawà do ustalenia proporcjonalnych
kosztów dodatkowych.
W przypadku gdy faktyczna dzienna wysokoÊç poniesionych kosztów dodatkowych
przewy˝sza ustalony dzienny podlimit to zsumowana ich kwota w przeciàgu jednego
miesiàca nie mo˝e przekroczyç ustalonego miesi´cznego podlimitu.
Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego
podlegajà weryfikacji przez Generali.
Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych zwiàzanych ze zmianà lub modernizacjà
przedmiotu ubezpieczenia dokonanà przy okazji usuwania szkody obj´tej
ubezpieczeniem, chyba ˝e nie by∏o alternatywnej mo˝liwoÊci przywrócenia urzàdzenia do
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5.
6.

7.

8.

stanu przed wystàpieniem szkody. Powy˝sza decyzja musi uzyskaç akceptacj´ Generali
przed przystàpieniem do dokonania naprawy.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´ podlegajàcego odliczeniu podatku
od towarów i us∏ug (VAT), chyba ˝e umówiono si´ inaczej.
W przypadku niezadzia∏ania lub niew∏aÊciwego zadzia∏ania systemu zabezpieczeƒ
w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego, za którego posiadanie zosta∏a udzielona zni˝ka
sk∏adki ubezpieczeniowej, wysokoÊç odszkodowania mo˝e zostaç obni˝ona
proporcjonalnie do udzielonej zni˝ki sk∏adki ubezpieczeniowej.
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w Umowie:
a) w przypadku proporcjonalnych kosztów dodatkowych o podanà w polisie franszyz´
redukcyjnà wyra˝onà liczbà dni roboczych,
b) w przypadku nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych o podanà w polisie
franszyz´ redukcyjnà wyra˝onà kwotowo lub procentowo.
Po wyp∏acie odszkodowania, gdy w okresie ubezpieczenia wystàpià szkody,
odszkodowanie b´dzie wyp∏acone do wysokoÊci pozosta∏ej sumy ubezpieczenia
poszczególnych kosztów dodatkowych.

XX.
1.
2.

Rozszerzenie i ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
§ 24
Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e rozszerzyç lub ograniczyç zakres ochrony
ubezpieczeniowej poprzez w∏àczenie do Umowy stosownych klauzul.
W∏àczenie ryzyk dodatkowych uwarunkowane jest op∏atà dodatkowej sk∏adki.

DZIA¸ IV
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA DZIA¸ÓW I, II I III
XXI.

Ârodki bezpieczeƒstwa
§ 25

Warunkiem koniecznym zaistnienia odpowiedzialnoÊci Generali za szkody powsta∏e wskutek
kradzie˝y z w∏amaniem lub dewastacji jest zastosowanie si´ do Êrodków bezpieczeƒstwa
wyszczególnionych w § 26 - § 30.

§ 26
Konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów
1. Âciany, sufity, pod∏ogi i dachy pomieszczeƒ, w których znajduje si´ przedmiot
ubezpieczenia, powinny byç wykonane z materia∏ów odpornych na zniszczenie lub
wywa˝enie za pomocà prostych, ogólnie dost´pnych narz´dzi ani nie posiadaç otworów,
które umo˝liwiajà dost´p do przedmiotu ubezpieczenia bez w∏amania.
2. Pomieszczenia wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci z siatki drucianej lub z innych konstrukcji
a˝urowych, a tak˝e z brezentu i pow∏ok z tworzyw sztucznych (np. budowle
pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie sà uwa˝ane za pomieszczenia nale˝ycie
zabezpieczone.

§ 27
Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych i wewn´trznych
1. Wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalu, w którym znajduje si´ przedmiot ubezpieczenia,
powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz
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2.
3.

4.
5.

6.

wyposa˝one w takie zamkni´cia, ˝eby ich wy∏amanie lub wywa˝enie nie by∏o mo˝liwe bez
u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie - bez u˝ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
Drzwi zewn´trzne powinny byç zamykane na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe lub
dwie k∏ódki bezkab∏àkowe zawieszane na oddzielnych skoblach.
W szczególnych przypadkach, za zgodà wyra˝onà przez Generali, wystarczajàcym
zabezpieczeniem b´dzie jeden zamek o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏amanie mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub
Zak∏adu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia.
Je˝eli drzwi zewn´trzne sà wyposa˝one w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego
zamka mo˝e zostaç zastàpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu.
W przypadku gdy drzwi zewn´trzne sà oszklone, powinny one byç dodatkowo na
powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami,
szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób,
aby przedostanie si´ do wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi. Od
wymogu tego mo˝na odstàpiç je˝eli w lokalu ustanowiono sta∏y dozór lub zainstalowano
urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe.
Przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o powinno byç unieruchomione przy
pomocy zasuwy u góry i u do∏u od wewn´trznej strony lokalu lub wewnàtrz drzwi.

§ 28
Zabezpieczenie okien i innych oszklonych otworów zewn´trznych
1. Wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje si´
przedmiot ubezpieczenia, powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie
osadzone i zamkni´te.
2. Okna i inne zewn´trzne otwory znajdujàce si´ w piwnicach, suterenach i na parterach
lokali, w których znajdujà si´ przedmioty ubezpieczenia a tak˝e lokali znajdujàcych si´ na
wy˝szych kondygnacjach, do których jest dost´p z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich
przybudówek, balkonów, tarasów i dachów powinny byç na ca∏ej powierzchni
zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami, szybami o zwi´kszonej
odpornoÊci na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´ do
wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi. Od wymogu tego mo˝na
odstàpiç je˝eli w lokalu ustanowiono sta∏y dozór lub zainstalowano urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe.
3. Osoba sprawujàca dozór obiektu w przypadku opisanym w ust. 2, powinna posiadaç
okreÊlony zakres obowiàzków z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu
zachowania i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania.
4. Kraty, antyw∏amaniowe rolety lub ˝aluzje oraz okiennice powinny byç prawid∏owo osadzone
i zamkni´te na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub k∏ódk´ wielozastawkowà.

§ 29
Zabezpieczenie kluczy
1. Klucze do lokalu obj´tego ubezpieczeniem powinny byç przechowywane w sposób
chroniàcy je przed kradzie˝à i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym.
2. W razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e kluczy zapasowych) - Ubezpieczajàcy po
otrzymaniu o tym wiadomoÊci obowiàzany jest niezw∏ocznie zmieniç zamki.

§ 30
Konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów
1. Obudowa k∏ódek zabezpieczajàcych kraty, ˝aluzje, rolety lub okiennice, powinna byç
ca∏kowicie zamkni´ta.
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2.

Uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç wykonane z p∏askownika przymocowanego
na sta∏e do drzwi lub krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego oberwanie, ukr´cenie lub
obci´cie. GruboÊç p∏askownika i otwór do wprowadzenia kab∏àka lub bolca powinien
odpowiadaç parametrom k∏ódki. W przypadku powstawania na kab∏àku wolnego miejsca
nale˝y wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà wype∏niajàcà.

XXII.

Sk∏adka ubezpieczeniowa
§ 31

1.
2.
3.

4.

5.
6.

WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie aktualnie obowiàzujàcej
taryfy sk∏adek lub w szczególnych wypadkach, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.
Na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty.
Terminy p∏atnoÊci rat i ich wysokoÊç sà okreÊlone w Umowie.
Sk∏adk´ lub jej kolejnà rat´ uwa˝a si´ za zap∏aconà w nast´pujàcym momencie:
1) w przypadku p∏atnoÊci w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego
z chwilà nadania polecenia przelewu, jeÊli na rachunku Ubezpieczajàcego
znajdowa∏a si´ odpowiednia iloÊç Êrodków.
2) w innych przypadkach z chwilà, gdy nale˝na kwota znalaz∏a si´ na rachunku Generali
a wi´c zosta∏a postawiona do jego dyspozycji.
W przypadku nieop∏acenia przez Ubezpieczajàcego jakiejkolwiek raty sk∏adki w ustalonym
w Umowie terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego na jego koszt do dokonania
zap∏aty wyznaczajàc termin na jej dokonanie oraz okreÊlajàc skutki prawne dalszej zw∏oki.
Je˝eli zdarzenie szkodowe nastàpi w okresie, w którym sk∏adka nie jest op∏acona,
Generali jest zwolnione z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.
W przypadku bezkutecznego up∏yni´cia terminu okreÊlonego w wezwaniu do zap∏aty,
Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ ze skutkiem natychmiastowym, informujàc o tym
Ubezpieczajàcego.

XXIII. Zawarcie Umowy i czas trwania Umowy
§ 32
1.

2.

Umow´ zawiera si´ na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego, skierowanego do Generali
na standardowym formularzu lub w innej formie pisemnej na warunkach okreÊlonych
w ust. 2.
Wniosek powinien zawieraç wszelkie istotne a znane Ubezpieczajàcemu informacje
dotyczàce Umowy, a w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres siedziby Ubezpieczajàcego,
2) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz REGON,
3) miejsce (miejsca) ubezpieczenia,
4) przedmiot ubezpieczenia jego dat´ produkcji, nr fabryczny oraz inne wymagane
parametry techniczne,
5) zakres ubezpieczenia,
6) sum´ lub sumy ubezpieczenia,
7) okres ubezpieczenia,
8) opis istotnych elementów systemu zabezpieczeƒ oraz inne informacje majàce wp∏yw
na ryzyko zaistnienia szkody,
9) informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia i poziomie szkodowoÊci
w ostatnich 3 latach,
10) okres odszkodowawczy (w przypadku ubezpieczenia zwi´kszonych kosztów dzia∏alnoÊci).
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3.

4.

W przypadku wniosku sporzàdzonego wadliwie albo nie zawierajàcego wszystkich
wymaganych danych, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany, na wezwanie Generali,
odpowiednio go uzupe∏niç lub wype∏niç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty
otrzymania tego wezwania.
Zawarcie Umowy potwierdza si´ dokumentem ubezpieczenia zwanym polisà.

§ 33
1.
2.

Umow´ zawiera si´ na czas okreÊlony podany w polisie jako okres ubezpieczenia. Je˝eli
nie umówiono si´ inaczej, okres ubezpieczenia trwa 12 miesi´cy.
OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ od dnia wskazanego w Umowie jako
poczàtek okresu ubezpieczenia, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia nast´pnego po zap∏aceniu
sk∏adki lub ustalonej w Umowie raty sk∏adki, chyba ˝e umówiono si´ inaczej.

§ 34
Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia koƒczy si´ z chwilà:
1) ustania ryzyka (np.: likwidacja lub utrata przedmiotu ubezpieczenia),
2) przejÊcia w∏asnoÊci przedmiotu ubezpieczenia stanowiàcego mienie ruchome na innà
osob´,
3) zakoƒczenia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez Ubezpieczajàcego,
4) odstàpienia od Umowy.

§ 35
1.

2.

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
powstania szkody, Generali mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´, poczynajàc od chwili,
gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W takim wypadku Generali wezwie Ubezpieczajàcego do zap∏aty
podwy˝szonej sk∏adki, a Ubezpieczajàcy mo˝e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
od Umowy odstàpiç. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o po wystàpieniu szkody,
Generali mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie.
Je˝eli ujawniona okolicznoÊç o której mowa w poprzednim ust´pie zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo powstania szkody tak, ˝e Generali nie zawar∏oby Umowy gdyby t´
okolicznoÊç zna∏o, Generali mo˝e odstàpiç od Umowy w ciàgu 30 dni od daty ujawnienia
tej okolicznoÊci.

§ 36
1.

2.

Je˝eli Umowa zosta∏a zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy Ubezpieczajàcy mo˝e
odstàpiç od Umowy:
1) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà fizycznà lub
jednostkà organizacyjnà nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej,
2) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà prawnà.
Odstàpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres w którym Generali udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

§ 37
1.

2.
3.

W przypadku szkody ka˝da ze stron ma prawo wypowiedzieç Umow´ z zachowaniem
30 - dniowego okresu wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty wyp∏aty odszkodowania
lub daty dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania.
W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od Umowy, Ubezpieczonemu przys∏uguje zwrot
sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Sk∏adka nie podlega zwrotowi, je˝eli w okresie obj´tym Umowà nastàpi∏a wyp∏ata
odszkodowania lub Generali jest zobowiàzane do jego wyp∏aty.
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4.

WysokoÊç nale˝nej do zwrotu cz´Êci sk∏adki ustala si´ proporcjonalnie do
wykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym miesiàc rozpocz´ty uznaje si´ za
wykorzystany. W przypadku gdy Umowa zosta∏a rozwiàzana na wniosek
Ubezpieczajàcego z kwoty podlegajàcej zwrotowi potràca si´ koszty manipulacyjne
w wysokoÊci 20%.

XXIV.

Obowiàzki Ubezpieczajàcego
§ 38

Przed zawarciem Umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) wype∏nienia wniosku ubezpieczeniowego zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz
podpisania go. Podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie zwalnia Generali
z odpowiedzialnoÊci.
2) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez Generali
w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczenia oraz udzielenia wszystkich ˝àdanych
informacji dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia.

§ 39
W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) pisemnego zawiadamiania Generali o wszelkich zmianach majàcych wp∏yw na ryzyko
ubezpieczenia (wg danych o jakie Generali zapytywa∏o we wniosku ubezpieczeniowym),
niezw∏ocznie po powzi´ciu o nich wiadomoÊci,
2) przestrzegania wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczàcych przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów ochrony przeciwpo˝arowej, zaleceƒ
Paƒstwowej Inspekcji Pracy, o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ
producenta w zakresie monta˝u, warunków eksploatacji oraz sposobu u˝ytkowania
przedmiotów ubezpieczenia obj´tych Umowà, jak równie˝ wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonymi urzàdzeniami,
3) przestrzegania uzgodnionych dodatkowych zaleceƒ Generali warunkujàcych zawarcie lub
kontynuacj´ Umowy oraz terminów ich realizacji - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ
b´dàcych przyczynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody,
4) zapewnienia prawid∏owego utrzymania i konserwacji przedmiotu ubezpieczenia,
5) umo˝liwienia przedstawicielom Generali dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia
w dowolnym czasie w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka.

§ 40
W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do:
1) podj´cia wszelkich czynnoÊci majàcych na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego przedmiotu ubezpieczenia przed dalszà szkodà,
2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, ˝e pope∏niono przest´pstwo, niezw∏ocznego
powiadomienia o szkodzie policji,
3) niezw∏ocznego powiadomienia Generali w formie pisemnej o zaistnia∏ej szkodzie, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania
o niej informacji,
4) nie dokonywania ani nie dopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian w przedmiocie
ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez
Generali, chyba ˝e:
a) taka zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po
szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru,
b) ogl´dziny takie nie zosta∏y dokonane mimo up∏ywu 7 dni od powiadomienia o szkodzie,
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5)

przed∏o˝enia Generali najpóêniej w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody
sporzàdzonego na w∏asny koszt wst´pnego rachunku poniesionych strat oraz
umo˝liwienia Generali dokonania wszelkich badaƒ dotyczàcych przyczyny i rozmiaru
szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej i innych dowodów,
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci
roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.

§ 41
W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w § 39 - § 40,
Generali zastrzega sobie prawo do odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli
niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyn lub rozmiaru szkody.

XXV.

Wyp∏ata odszkodowania
§ 42

1.

2.

W celu ustalenia prawid∏owej wysokoÊci szkody oraz przyczyny jej powstania, ka˝da ze
stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´. W przypadku rozbie˝noÊci
w opiniach rzeczoznawców strony mogà powo∏aç rzeczoznawc´ arbitra, który na
podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu
faktycznego wydaje wià˝àcà opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez
rzeczoznawc´ arbitra ponoszà obie strony po po∏owie.
W przypadku op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej w ratach, przy wyp∏acie odszkodowania
potràca si´ niezap∏acone, nale˝ne do koƒca okresu ubezpieczenia raty sk∏adki.

§ 43
1.
2.

Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, Generali wyp∏aca odszkodowanie w ciàgu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenie
odpowiedzialnoÊci Generali albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe,
odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od daty wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania powinna zostaç wyp∏acona w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

§ 44
W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej umów ubezpieczenia z tego
samego zdarzenia, odszkodowanie wyp∏aca si´ do wysokoÊci szkody, w granicach sumy
ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem proporcji do wysokoÊci odszkodowaƒ ju˝ wyp∏aconych lub
wymagalnych z innych umów.

§ 45
Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zgadza si´ co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do
wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej
sprawie zg∏osiç do Zarzàdu Generali, za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej,
˝àdanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

XXVI. Roszczenia regresowe
§ 46
1.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania Ubezpieczajàcemu, na Generali przechodzi prawo do
roszczeƒ przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania.
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2.
3.

4.

Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ co do pozosta∏ej cz´Êci szkody.
Je˝eli Ubezpieczajàcy skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku
do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub cz´Êci, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub je stosownie zmniejszyç. Je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏aceniu
odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci odszkodowania lub jego cz´Êci.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udzielenia Generali wszelkich informacji
i dokumentów oraz umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego
dochodzenia roszczeƒ regresowych.

XXVII. Postanowienia koƒcowe
§ 47
1.

2.

Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony w zwiàzku z Umowà,
powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Je˝eli Ubezpieczajàcy w okresie ubezpieczenia zmieni∏ adres zameldowania lub siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym Generali przyjmuje si´, ˝e Generali wype∏ni∏o swój obowiàzek
zawiadomienia lub oÊwiadczenia wysy∏ajàc pismo pod ostatni wskazany przez niego
adres zameldowania lub siedzib´. Strony uznajà, ˝e w takim przypadku pismo wywiera
skutki prawne po up∏ywie 30 dni od dnia jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.

§ 48
Pisemnego zawiadomienia dotyczàcego zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç
w ka˝dej jednostce organizacyjnej Generali.

§ 49
1.
2.

Do Umowy mogà zostaç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od
OWU - wymaga to pisemnej akceptacji przez obie strony pod rygorem ich niewa˝noÊci.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU majà zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (Dz.U.nr 59, poz. 344 z póêniejszymi zmianami) oraz ustawy
o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku (Dz.U. nr 121, poz. 591).

§ 50
Spory z Umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU b´dà rozpatrywane
przez sàd w∏aÊciwy dla siedziby Generali.

§ 51
Niniejsze OWU zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Nr NL/5/12/1999 z dnia 21 grudnia 1999r.
wchodzà w ˝ycie z dniem 22 grudnia 1999r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych po tej dacie.

Dr Harald Mayer-Rönne

Bogus∏aw Piechula

Prezes Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.
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KLAUZULA 101/1
UBEZPIECZENIE URZÑDZE¡ PRZENOÂNYCH
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza
si´ o szkody w elektronicznych urzàdzeniach przenoÊnych poza miejscem ubezpieczenia na
nast´pujàcych zasadach:
1. urzàdzenia elektroniczne u˝ywane sà w celach s∏u˝bowych przez Ubezpieczajàcego lub
jego pracowników,
2. dla szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku oraz upuszczenia
urzàdzenia udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego ustala si´ w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 25
%.
3. w przypadku szkody powsta∏ej wskutek kradzie˝y z w∏amaniem z pojazdu
odpowiedzialnoÊç Generali wyst´puje przy zachowaniu nast´pujàcych Êrodków
ostro˝noÊci:
1) pojazd posiada∏ twardy dach (jednolità sztywnà konstrukcj´),
2) w chwili kradzie˝y (mi´dzy 22.00 a 6.00) znajdowa∏ si´ na parkingu strze˝onym lub
zamkni´tym gara˝u, by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz i wyposa˝ony w aktywne
urzàdzenia alarmowe,
3) w chwili kradzie˝y (mi´dzy 6.00 a 22.00) pojazd by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz i
wyposa˝ony w aktywne urzàdzenia alarmowe,
4) przedmiot ubezpieczenia w chwili kradzie˝y znajdowa∏ si´ w baga˝niku pojazdu i nie
by∏ widoczny od zewnàtrz.
4. ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody powsta∏e wskutek:
1) wypadku Êrodka transportu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek zosta∏
spowodowany z∏ym stanem technicznym pojazdu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego,
2) niew∏aÊciwego opakowania urzàdzenia (lub jego braku) lub opakowania
niezgodnego z zaleceniami producenta.
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KLAUZULA 101/2
UBEZPIECZENIE URZÑDZE¡ ELEKTRONICZNYCH NA STA¸E
ZAINSTALOWANYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza
si´ o szkody w elektronicznych urzàdzeniach przenoÊnych poza miejscem ubezpieczenia na
nast´pujàcych zasadach:
1. urzàdzenia elektroniczne u˝ywane sà w celach s∏u˝bowych przez Ubezpieczajàcego lub
jego pracowników,
2. dla szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku oraz upuszczenia
urzàdzenia udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego ustala si´ w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 25 %.
3. w przypadku szkody powsta∏ej wskutek kradzie˝y z w∏amaniem z pojazdu
odpowiedzialnoÊç Generali wyst´puje przy zachowaniu nast´pujàcych Êrodków
ostro˝noÊci:
1) pojazd posiada∏ twardy dach (jednolità sztywnà konstrukcj´),
2) w chwili kradzie˝y (mi´dzy 22.00 a 6.00) znajdowa∏ si´ na parkingu strze˝onym lub
zamkni´tym gara˝u, by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz i wyposa˝ony w aktywne
urzàdzenia alarmowe,
3) w chwili kradzie˝y (mi´dzy 6.00 a 22.00) pojazd by∏ prawid∏owo zamkni´ty na klucz
i wyposa˝ony w aktywne urzàdzenia alarmowe,
4. ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody powsta∏e wskutek:
1) wypadku Êrodka transportu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego, je˝eli wypadek zosta∏
spowodowany z∏ym stanem technicznym pojazdu nale˝àcego do Ubezpieczajàcego,
2) niew∏aÊciwego opakowania urzàdzenia (lub jego braku) lub opakowania
niezgodnego z zaleceniami producenta.
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KLAUZULA 120
UBEZPIECZENIE NOÂNIKÓW OBRAZU W URZÑDZENIACH
FOTOKOPIUJÑCYCH
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia zostaje
rozszerzony o szkody powsta∏e w poÊrednich noÊnikach obrazu (b´bnach selenowych,
organicznych) w urzàdzeniach fotokopiujàcych na nast´pujàcych warunkach:
1. w przypadku szkody powsta∏ej wskutek po˝aru lub kradzie˝y z w∏amaniem
odszkodowanie zostanie wyp∏acone na podstawie wartoÊci nowego zamiennika,
2. za szkody powsta∏e w wyniku innych zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà,
wysokoÊç wyp∏aconego odszkodowania zostanie skalkulowana wed∏ug poni˝szego
wzoru:
A=

aktualna liczba wykonanych kopii
B

A - wspó∏czynnik naturalnego zu˝ycia
B - Êrednia iloÊç kopii przypadajàca na ca∏kowity okres u˝ytkowania noÊnika obrazu
wysokoÊç odszkodowania = (1 -A) x wartoÊç nowego zamiennika
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN
I URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH
I.

Postanowienia ogólne
§1

1.

2.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych, zwane dalej
OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomi´dzy Generali
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej Generali, a osobami fizycznymi
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
Ubezpieczonego).
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz osoby trzeciej (U
W takim wypadku wszelkie postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´
odpowiednio wzgl´dem Ubezpieczonego. Do realizacji praw z tytu∏u umowy ubezpieczenia
upowa˝niony jest wy∏àcznie Ubezpieczony, który pozostaje odpowiedzialny za wykonanie
zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia w takim samym stopniu jak Ubezpieczajàcy.

§2
Terminy oraz nazwy u˝yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych do∏àczonych dokumentach
oznaczajà:
1) Umowa - umow´ ubezpieczenia zawieranà pomi´dzy Ubezpieczajàcym i Generali na
warunkach okreÊlonych w niniejszych OWU,
2) szkoda - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek bezpoÊredniego
dzia∏ania na nie jednego lub wielu niespodziewanych i niezale˝nych od woli
Ubezpieczajàcego zdarzeƒ losowych nie wy∏àczonych w Umowie.
3) franszyza redukcyjna - ustalona w Umowie wartoÊç o jakà zmniejsza si´ ka˝dorazowo
wyp∏at´ odszkodowania.

II.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

Na podstawie niniejszych OWU Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà maszyny
i urzàdzenia budowlane zwane dalej stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczonego bàdê b´dàce
w jego posiadaniu zale˝nym.

III.

Miejsce ubezpieczenia
§4

Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà przedmioty ubezpieczenia znajdujàce si´ na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w Umowie, zwanym dalej miejscem ubezpieczenia.

IV.

Zakres ubezpieczenia
§5

1.

2.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç za nag∏e, nieprzewidziane i niezale˝ne od woli
Ubezpieczajàcego zdarzenia losowe powodujàce zniszczenie lub uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia je˝eli zdarzenia te nie zosta∏y wy∏àczone w niniejszych OWU
z zastrze˝eniem postanowieƒ dodatkowych i klauzul za∏àczonych do Umowy.
Przedmioty ubezpieczenia, o których mowa w §3 obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà
pod warunkiem, ˝e wszystkie testy oraz próby wymagane przepisami lub zaleceniami
producenta zosta∏y zakoƒczone wynikiem pozytywnym.
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3.
4.

V.

Urzàdzenia i maszyny okreÊlone w Umowie obj´te sà równie˝ ochronà ubezpieczeniowà
podczas eksploatacji, postoju, napraw lub remontów, monta˝u oraz demonta˝u.
W przypadku szkód powsta∏ych wskutek kradzie˝y Generali ponosi odpowiedzialnoÊç
przy spe∏nieniu nast´pujàcych warunków:
1) pomieszczenia w którym znajdujà si´ przedmioty ubezpieczenia muszà byç
zamkni´te na co najmniej jeden zamek lub k∏ódk´ oraz znajdowaç si´ na terenie
ogrodzonym, oÊwietlonym i pod sta∏ym nadzorem,
2) teren na którym znajdujà si´ przedmioty ubezpieczenia musi byç ogrodzony,
oÊwietlony i znajdowaç si´ pod sta∏ym nadzorem.

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
§6

1. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:
1) umyÊlne dzia∏anie zaniechanie lub ra˝àce niedbalstwo Ubezpieczajàcego lub osób za
które ponosi on odpowiedzialnoÊç, a sà to:
a) w przedsi´biorstwach paƒstwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecnoÊci
zast´pca dyrektora,
b) w spó∏kach prawa handlowego: w∏aÊciciel, zarzàd spó∏ki, prokurenci,
c) w spó∏kach jawnych oraz cywilnych: w∏aÊciciele,
d) w spó∏kach komandytowych: komplementariusz,
e) w spó∏dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: cz∏onkowie organów statutowych,
2) szkody lub zniszczenia powsta∏e wskutek awarii elektrycznej lub mechanicznej, zepsucia
si´, zamarzni´cia p∏ynu ch∏odzàcego lub innego, nieprawid∏owego smarowanie lub brak
smaru albo p∏ynu ch∏odzàcego. Je˝eli jednak w wyniku powy˝szego zdarzy si´ wypadek
powodujàcy uszkodzenia w zewn´trznych elementach przedmiotu ubezpieczenia to
takie uszkodzenia obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà,
3) szkody w:
a) materia∏ach pomocniczych, materia∏ach roboczych np. p∏yny eksploatacyjne,
odczynniki, tonery, ch∏odziwa, Êrodki smarne (z wyjàtkiem olejów w
transformatorach i wy∏àcznikach pe∏niàcych rol´ izolacyjnà), paliwach,
b) wszystkich rodzajach ˝arówek i lamp, wk∏adkach topikowych, bezpiecznikach
elektrycznych, odgromnikach wydmuchowych,
c) wymienialnych narz´dziach np.: wiert∏ach, formach odlewniczych, no˝ach,
ostrzach, brzeszczotach pi∏,
d) cz´Êciach, które w wyniku u˝ytkowania lub ich w∏aÊciwoÊci ulegajà
przyÊpieszonemu zu˝yciu np.: taÊmy przesy∏owe, sita i w´˝e, ogumienie,
ok∏adziny, opaski z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotki, liny, cz´Êciach
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, obudowach i rusztach pieców oraz
palenisk, a tak˝e dyszach palników itp.,
4) szkody i zniszczenia powsta∏e w wyniku wybuchu jakiegokolwiek rodzaju kot∏a lub
naczynia ciÊnieniowego pod wp∏ywem pary lub ciÊnienia cieczy oraz powsta∏e
wskutek eksplozji silnika spalinowego,
5) szkody w pojazdach podlegajàcych rejestracji, chyba ˝e pojazdy te sà
eksploatowane wy∏àcznie na placu budowy,
6) szkody w statkach, ∏odziach i samolotach,
7) szkody powsta∏e wskutek cz´Êciowego lub ca∏kowitego zatopienia wodami p∏ywów
morskich,
8) szkody powsta∏e podczas transportu, chyba ˝e Umowa stanowi inaczej,
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9)

2.

VI.

szkody powsta∏e w wyniku naturalnego zu˝ycia albo d∏ugotrwa∏ej degradacji
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych maszyn lub urzàdzeƒ, w tym wskutek kawitacji, erozji,
korozji, rozszerzenia si´ kamienia kot∏owego, szlamu i innych osadów, dzia∏ania
Êrodków ˝ràcych lub starzenia izolacji,
10) szkody b´dàce bezpoÊrednim lub poÊrednim wynikiem prób, testów lub eksperymentów
przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny lub urzàdzenia warunkach,
11) szkody powsta∏e w maszynach lub urzàdzeniach wykorzystywanych do pracy pod
ziemià, chyba ˝e Umowa stanowi inaczej,
12) szkody powsta∏e wskutek wojny, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, jakichkolwiek
dzia∏aƒ wojennych bez wzgl´du na fakt czy wojna zosta∏a wypowiedziana czy nie
oraz wojny domowej, strajków, zamieszek i rozruchów,
13) szkody powsta∏e wskutek aktów terrorystycznych rozumianych jako wszelkiego rodzaju
dzia∏ania z u˝yciem przemocy lub próby zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jego cz´Êci w celu
osiàgni´cia korzyÊci politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub spo∏ecznych,
14) szkody powsta∏e wskutek dzia∏ania energii jàdrowej, w tym tak˝e substancji
radioaktywnych i promieniotwórczych a tak˝e ska˝enia lub zanieczyszczenia
Êrodowiska odpadami przemys∏owymi,
15) szkody spowodowane brakami lub wadami istniejàcymi w momencie zawarcia
Umowy znane Ubezpieczajàcemu lub jego przedstawicielom,
16) zdarzenia, za które odpowiada osoba trzecia z tytu∏u gwarancji lub r´kojmi za wady,
wyst´pujàca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonujàcego naprawy,
17) wszelkiego rodzaju szkody poÊrednie lub utrat´ mo˝liwoÊci u˝ytkowania,
18) szkody ujawnione w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji lub okresowej konserwacji.
W ka˝dym przypadku stwierdzenia przez Generali, ˝e zaistnia∏a szkoda nie jest obj´ta ochronà
ubezpieczeniowà ci´˝ar dowodu, ˝e szkoda jest obj´ta ochronà le˝y po stronie Ubezpieczajàcego.

Suma ubezpieczenia
§7

1.

2.

Suma ubezpieczenia, ustalana przez Ubezpieczajàcego, stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i jest
podstawà do naliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´ bez uwzgl´dnienia, podlegajàcego odliczeniu zgodnie z
obowiàzujàcymi przepisami, naliczonego podatku od towaru i us∏ug (VAT), chyba ˝e
umówiono si´ inaczej.

§8
Suma ubezpieczenia dla maszyn i urzàdzeƒ powinna odpowiadaç ich wartoÊci odtworzeniowej, tj.
wartoÊci równej kosztom zastàpienia maszyn lub urzàdzeƒ przez nowe maszyny lub urzàdzenia o
takich samych lub najbardziej zbli˝onych parametrach u˝ytkowych dost´pnych na rynku, z
uwzgl´dnieniem kosztów transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u oraz op∏at celnych i innych
tego typu nale˝noÊci bez kosztów transportu ekspresowego i lotniczego.

VII. SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA
§9
1.
2.

WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie aktualnie obowiàzujàcej
taryfy sk∏adek lub w szczególnych wypadkach, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.
Na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty.
Terminy p∏atnoÊci rat i ich wysokoÊç sà okreÊlone w Umowie.
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3.

4.

5.
6.

Sk∏adk´ lub jej kolejnà rat´ uwa˝a si´ za zap∏aconà w nast´pujàcym momencie:
1) w przypadku p∏atnoÊci w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z chwilà
nadania przekazu w urz´dzie pocztowym lub z chwilà nadania polecenia przelewu, jeÊli
na rachunku Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ odpowiednia iloÊç Êrodków.
2) w innych przypadkach z chwilà, gdy nale˝na kwota znalaz∏a si´ na rachunku Generali
a wi´c zosta∏a postawiona do jego dyspozycji.
W przypadku nieop∏acenia przez Ubezpieczajàcego jakiejkolwiek raty sk∏adki w ustalonym
w Umowie terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego na jego koszt do dokonania
zap∏aty wyznaczajàc termin na jej dokonanie oraz okreÊlajàc skutki prawne dalszej zw∏oki.
Je˝eli zdarzenie szkodowe nastàpi w okresie, w którym sk∏adka nie jest op∏acona,
Generali jest zwolnione z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.
W przypadku bezskutecznego up∏yni´cia terminu okreÊlonego w wezwaniu do zap∏aty,
Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,
informujàc o tym Ubezpieczajàcego.

VIII.
1.
2.

3.

4.

Zawarcie Umowy i czas trwania
§ 10

Umow´ zawiera si´ na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego, skierowanego do Generali na
standardowym formularzu lub w innej formie pisemnej na warunkach okreÊlonych w ust. 2.
Wniosek powinien zawieraç wszelkie istotne, a znane Ubezpieczajàcemu informacje
dotyczàce Umowy, a w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres siedziby Ubezpieczajàcego,
2) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz REGON,
3) miejsce (miejsca) ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,
5) przedmiot ubezpieczenia z wyszczególnieniem typu, roku budowy lub wytworzenia
poszczególnych maszyn i urzàdzeƒ,
6) sum´ ubezpieczenia dla ka˝dej pozycji wymienionej we wniosku,
7) opis istotnych elementów majàcych wp∏yw na ryzyko zaistnienia szkody,
8) informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia i poziomie szkodowoÊci
w ostatnich 3 latach.
W przypadku wniosku sporzàdzonego wadliwie, albo nie zawierajàcego wszystkich
wymaganych danych, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany, na wezwanie Generali, odpowiednio
go uzupe∏niç lub wype∏niç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wezwania.
Zawarcie Umowy potwierdza si´ dokumentem ubezpieczenia zwanym polisà.

§ 11
1.
2.

Umow´ zawiera si´ na czas okreÊlony zwany dalej okresem ubezpieczenia. Je˝eli nie
umówiono si´ inaczej, okres ubezpieczenia trwa 12 miesi´cy.
OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ od dnia wskazanego w Umowie jako
poczàtek okresu ubezpieczenia, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia nast´pnego po zap∏aceniu
sk∏adki lub ustalonej w Umowie raty sk∏adki, chyba ˝e umówiono si´ inaczej.

§ 12
Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia koƒczy si´ z chwilà:
1) ustania ryzyka (np. likwidacja lub utrata przedmiotu ubezpieczenia),
2) przejÊcia w∏asnoÊci przedmiotu ubezpieczenia stanowiàcego mienie ruchome na innà osob´,
3) zakoƒczenia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez Ubezpieczajàcego,
4) odstàpienia od Umowy.
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§ 13
1.

2.

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
powstania szkody, Generali mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´, poczynajàc od chwili,
gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W takim wypadku Generali wezwie Ubezpieczajàcego do zap∏aty
podwy˝szonej sk∏adki, a Ubezpieczajàcy mo˝e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
od Umowy odstàpiç. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o po wystàpieniu szkody,
Generali mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie.
Je˝eli ujawniona okolicznoÊç o której mowa w poprzednim ust´pie zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo powstania szkody tak, ˝e Generali nie zawar∏oby Umowy gdyby t´
okolicznoÊç zna∏o, Generali mo˝e odstàpiç od Umowy w ciàgu 30 dni od daty ujawnienia
tej okolicznoÊci.

§ 14
1.

2.

Je˝eli Umowa zosta∏a zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy Ubezpieczajàcy mo˝e
odstàpiç od Umowy:
1) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà fizycznà lub
jednostkà organizacyjnà nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej,
2) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà prawnà.
Odstàpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres udzielonej przez Generali ochrony ubezpieczeniowej.

§ 15
1.

2.
3.
4.

IX.

W wypadku szkody ka˝da ze stron ma prawo wypowiedzieç Umow´ z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty wyp∏aty odszkodowania lub
daty dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania.
W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od Umowy, Ubezpieczonemu przys∏uguje zwrot
sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Sk∏adka nie podlega zwrotowi, je˝eli w okresie obj´tym Umowà nastàpi∏a wyp∏ata
odszkodowania lub Generali jest zobowiàzane do jego wyp∏aty.
WysokoÊç nale˝nej do zwrotu cz´Êci sk∏adki ustala si´ proporcjonalnie do wykorzystanego
okresu ubezpieczenia, przy czym miesiàc rozpocz´ty uznaje si´ za wykorzystany. W przypadku
gdy umowa zosta∏a rozwiàzana na wniosek Ubezpieczajàcego z kwoty podlegajàcej zwrotowi
potràca si´ koszty manipulacyjne w wysokoÊci 20%.

Obowiàzki Ubezpieczajàcego
§ 16

Przed zawarciem Umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) wype∏nienia wniosku ubezpieczeniowego zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz podpisania go.
Podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie zwalnia Generali z odpowiedzialnoÊci,
2) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez Generali
w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczenia oraz udzielenia wszystkich ˝àdanych
informacji dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia.

§ 17
W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) pisemnego zawiadamiania Generali o wszelkich zmianach majàcych wp∏yw na ryzyko
ubezpieczenia (wg danych o jakie Generali zapytywa∏o we wniosku ubezpieczeniowym),
niezw∏ocznie po powzi´ciu o nich wiadomoÊci,
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2)

3)

4)

przestrzegania wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczàcych przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów o budowie i eksploatacji maszyn i urzàdzeƒ
oraz wewn´trznych instrukcji,
przestrzegania uzgodnionych dodatkowych zaleceƒ Generali warunkujàcych zawarcie lub
kontynuacj´ Umowy oraz terminów ich realizacji - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ
b´dàcych przyczynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody,
umo˝liwienia przedstawicielom Generali dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia
w dowolnym czasie w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka oraz przedstawienia
dokumentów zwiàzanych z ich eksploatacjà, a w szczególnoÊci:
a) dokumentacji techniczno - ruchowej,
b) protoko∏u pomiarów i prób eksploatacyjnych,
c) protoko∏u remontów i badaƒ poremontowych.

§ 18
W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do:
1) podj´cia wszelkich czynnoÊci majàcych na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego przedmiotu ubezpieczenia przed dalszà szkodà,
2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, ˝e pope∏niono przest´pstwo, niezw∏ocznego
powiadomienia o szkodzie policji,
3) niezw∏ocznego powiadomienia Generali w formie pisemnej o zaistnia∏ej szkodzie, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania
o niej informacji,
4) nie dokonywania ani nie dopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian w przedmiocie
ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez
Generali, chyba ˝e:
a) taka zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po
szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru,
b) ogl´dziny takie nie zosta∏y dokonane mimo up∏ywu 7 dni od powiadomienia o szkodzie,
5) zabezpieczenia cz´Êci , które uleg∏y zniszczeniu i udost´pnienia ich do ogl´dzin
przedstawicielom Generali,
6) przed∏o˝enia Generali najpóêniej w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody
sporzàdzonego na w∏asny koszt wst´pnego rachunku poniesionych strat oraz
umo˝liwienia Generali dokonania wszelkich badaƒ dotyczàcych przyczyny i rozmiaru
szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej i innych dowodów,
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci
roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.

§ 19
W przypadku niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w § 17 - § 18
Generali zastrzega sobie prawo do odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
je˝eli niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyn lub rozmiaru szkody.

X.
1.

Ustalenie wysokoÊci odszkodowania i wyp∏ata odszkodowania
§ 20
Podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody dla przedmiotu ubezpieczenia stanowi:
1) w przypadku szkody cz´Êciowej tzn. maszyna lub urzàdzenie kwalifikuje si´ do
naprawy - wartoÊç kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia
z uwzgl´dnieniem kosztów transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà Ubezpieczajàcego, który
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2.

usunà∏ szkod´ we w∏asnym zakresie oraz op∏at celnych i innych tego typu nale˝noÊci
z wy∏àczeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) je˝eli koszty naprawy sà równe lub przewy˝szajà wartoÊç rzeczywistà ubezpieczonych
przedmiotów w chwili szkody (tzn. wartoÊç równa kosztom zastàpienia przedmiotu
ubezpieczenia przez nowe maszyny lub urzàdzenia o takich samych lub najbardziej
zbli˝onych parametrach u˝ytkowych dost´pnych na rynku z uwzgl´dnieniem
technicznego zu˝ycia), rozliczenie szkody nastàpi wed∏ug zasad okreÊlonych w pkt. 3
3) w przypadku szkody ca∏kowitej tzn. maszyna lub urzàdzenie kwalifikuje si´ do wymiany
- wartoÊç rzeczywista przedmiotu ubezpieczenia w chwili szkody oraz koszty
transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u oraz op∏at celnych i innych tego typu
nale˝noÊci (z wy∏àczeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego).
Rachunek kosztów naprawy przedstawiony przez Ubezpieczajàcego podlega weryfikacji
przez Generali co do zakresu robót i zastosowanych cenników. W przypadku usuwania
skutków szkody we w∏asnym zakresie przez poszkodowanego przed∏o˝ona kalkulacja
kosztów naprawy nie mo˝e zawieraç narzutów na koszty ogólnozak∏adowe oraz zysku.

§ 21
1.

2.

3.

Odszkodowanie oblicza si´ odr´bnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
w kwocie odpowiadajàcej ustalonemu rozmiarowi szkody, nie wy˝szej od przyj´tej sumy
ubezpieczenia.
Je˝eli w dniu szkody suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego dla
okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest ni˝sza od kosztów okreÊlonych
w § 8, to wysokoÊç odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji w jakiej suma
ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do tych kosztów.
Je˝eli suma ubezpieczenia dla okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest wy˝sza
od kosztów okreÊlonych w § 8, Generali odpowiada tylko do faktycznej wysokoÊci szkody.

§ 22
1.

2.

3.

Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych zwiàzanych ze zmianà lub modernizacjà
przedmiotu ubezpieczenia dokonanà przy okazji usuwania szkody obj´tej
ubezpieczeniem, chyba ˝e nie by∏o alternatywnej mo˝liwoÊci przywrócenia przedmiotu
ubezpieczenia do stanu przed wystàpieniem szkody. Powy˝sza decyzja musi uzyskaç
akceptacj´ Generali przed przystàpieniem do dokonania naprawy, a odszkodowanie nie
mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych potrzebnych do przywrócenia
stanu istniejàcego przed szkodà,
2) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów,
3) podlegajàcego odliczeniu podatku od towarów i us∏ug (VAT), chyba ˝e umówiono si´
inaczej.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione i udokumentowane
koszty:
1) zwiàzane z akcjà ratowniczà przedmiotu ubezpieczenia prowadzonà w zwiàzku ze
zdarzeniami obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà,
2) wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody
obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne,
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3)
4.
5.

6.

koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, maksymalnie
do 5% ustalonej wysokoÊci szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki, naprawy lub sprzeda˝y,
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w Umowie. W przypadku szkody w wi´cej ni˝ jednym przedmiocie
ubezpieczenia na skutek tego samego zdarzenia zastosowana zostanie kwota najwy˝szej
franszyzy redukcyjnej spoÊród okreÊlonych dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia,
które zosta∏y zniszczone, uszkodzone wskutek tego zdarzenia.
Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowià cz´Êç
koƒcowych napraw i nie podwy˝szajà ca∏kowitego kosztu naprawy.

§ 23
1.

2.

W celu ustalenia prawid∏owej wysokoÊci szkody oraz przyczyny jej powstania, ka˝da ze
stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´. W przypadku rozbie˝noÊci
w opiniach rzeczoznawców strony mogà powo∏aç rzeczoznawc´ arbitra, który na
podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu
faktycznego wydaje wià˝àcà opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez
rzeczoznawc´ arbitra ponoszà obie strony po po∏owie.
W przypadku op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej w ratach, przy wyp∏acie odszkodowania
potràca si´ niezap∏acone, nale˝ne do koƒca okresu ubezpieczenia raty sk∏adki.

§ 24
1.
2.

Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, Generali wyp∏aca odszkodowanie w ciàgu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenie
odpowiedzialnoÊci Generali albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe,
odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od daty wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania powinna zostaç wyp∏acona terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

§ 25
W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej umów ubezpieczenia z tego
samego zdarzenia, odszkodowanie wyp∏aca si´ do wysokoÊci szkody, w granicach sumy
ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem proporcji do wysokoÊci odszkodowaƒ ju˝ wyp∏aconych lub
wymagalnych z innych umów.

§ 26
Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zgadza si´ co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do
wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej
sprawie zg∏osiç do Zarzàdu Generali, za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej,
˝àdanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

XI.

Roszczenia regresowe
§ 27

1.

2.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania Ubezpieczajàcemu, na Generali rzechodzi prawo do
roszczeƒ przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania.
Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ co do pozosta∏ej cz´Êci szkody.

27

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych
3.

4.

XII.

Je˝eli Ubezpieczajàcy skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku
do sprawcy szkody w ca∏oÊci lub cz´Êci, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub je stosownie zmniejszyç. Je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏aceniu
odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci odszkodowania lub jego cz´Êci.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udzielenia Generali wszelkich informacji
i dokumentów oraz umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego
dochodzenia roszczeƒ regresowych.

Postanowienia koƒcowe
§ 28

1.

2.

Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony w zwiàzku z Umowà,
powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Je˝eli Ubezpieczajàcy w okresie ubezpieczenia zmieni∏ adres zameldowania lub siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym Generali przyjmuje si´, ˝e Generali wype∏ni∏o swój obowiàzek
zawiadomienia lub oÊwiadczenia wysy∏ajàc pismo pod ostatni wskazany przez niego
adres zameldowania lub siedzib´. Strony uznajà, ˝e w takim przypadku pismo wywiera
skutki prawne po up∏ywie 30 dni od dnia jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.

§ 29
Pisemnego zawiadomienia dotyczàcego zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç
w ka˝dej jednostce organizacyjnej Generali.

§ 30
1.
2.

Do Umowy mogà zostaç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od
OWU - wymaga to pisemnej akceptacji przez obie strony pod rygorem ich niewa˝noÊci.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU majà zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (Dz.U.nr 59, poz. 344 z póêniejszymi zmianami) oraz ustawy
o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku (Dz.U. nr 121, poz. 591).

§ 31
Spory z Umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU b´dà rozpatrywane
przez sàd w∏aÊciwy dla siedziby Generali.

§ 32
Niniejsze OWU zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Nr NL/2/9/2000 z dnia 26 wrzeÊnia 2000r.
Wchodzà w ˝ycie z dniem 27 wrzeÊnia 2000r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych po tej dacie.

Dr Harald Mayer-Rönne

Bogus∏aw Piechula

Prezes Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

28

KLAUZULA 401
ROZSZERZENIE ZAKRESU UMOWY UBEZPIECZENIA NA SZKODY
POWSTA¸E W CZASIE TRANSPORTU MASZYN BUDOWLANYCH
1.

2.

3.

Niniejszà klauzulà rozszerza si´ zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powsta∏e w
czasie transportu ubezpieczonego mienia samochodem, kolejà, samolotem, ˝eglugà
Êródlàdowà na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Z pokrycia ubezpieczeniowego wy∏àczone sà szkody:
1) powsta∏e wskutek wypadku Êrodka transportowego tj. zdarzenia polegajàcego na
nag∏ym dzia∏aniu si∏y mechanicznej w momencie zetkni´cia si´ pojazdu z osobami,
przedmiotami, zwierz´tami, a tak˝e przewrócenie si´, wywrócenie si´, wykolejenie
si´, spadni´cie lub zatoni´cie Êrodka transportowego b´dàcego w∏asnoÊcià
ubezpieczajàcego lub znajdujàcego si´ w jego posiadaniu na podstawie tytu∏u
prawnego, jeÊli zosta∏ on spowodowany z∏ym stanem technicznym tego Êrodka lub
stanem nietrzeêwoÊci lub odurzenia narkotycznego kierowcy,
2) powsta∏e w wyniku niew∏aÊciwego za∏adowania lub niedostatecznego opakowania
ubezpieczonego mienia.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest:
1) w przypadku szkód spowodowanych kradzie˝à z w∏amaniem, rabunkiem
dokonanym lub usi∏owaniem rabunku oraz wypadkiem Êrodka transportowego
niezw∏ocznie zawiadomiç o tym zdarzeniu policj´.
2) Za˝àdaç od przewoênika lub spedytora sporzàdzenia protokó∏u o stanie przesy∏ki,
zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz wziàç udzia∏ w jego sporzàdzeniu
lub sporzàdziç komisyjny protokó∏ szkody uwzgl´dniajàcy wszystkie istotne dla
sprawy okolicznoÊci i dowody.
3) Dostarczyç Generali TU S.A. nast´pujàce dokumenty /oprócz wymienionych w
OWU/: protokó∏ szkody, o którym mowa w ppkt 2); orygina∏ listu przewozowego lub
innego dokumentu, na podstawie którego przewóz by∏ dokonywany; kopi´
zawiadomienia policji.
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KLAUZULA 402
ROZSZERZENIE ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIA O SZKODY
POWSTA¸E PODCZAS PORUSZANIA SI¢ MASZYN BUDOWLANYCH PO
DROGACH PUBLICZNYCH
1.

2.

3.

4.

Niniejszà klauzulà rozszerza si´ zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powsta∏e, w
ubezpieczonej maszynie budowlanej, podczas jej samoczynnego poruszania si´ po
drogach publicznych na terenie RP, na odcinku nie d∏u˝szym ni˝ 15 km. W przypadku
koniecznoÊci przemieszczenia si´ maszyny na wi´kszà odleg∏oÊç ochrona
ubezpieczeniowa mo˝e zostaç udzielona w przypadku za∏àczenia do polisy klauzuli 401 w
zakresie w niej okreÊlonym.
Z zakresu ochrony wy∏àczone sà szkody powsta∏e:
a) W pojazdach mechanicznych i Êrodkach transportu podlegajàcych obowiàzkowi
rejestracji i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych.
b) Wskutek wypadku ubezpieczonej maszyny tj. zdarzenia polegajàcego na nag∏ym
dzia∏aniu si∏y mechanicznej w momencie zetkni´cia si´ maszyny z osobami,
przedmiotami, zwierz´tami, a tak˝e przewrócenia si´, wywrócenia, wykolejenia lub
spadni´cia, je˝eli zosta∏ spowodowany z∏ym stanem technicznym maszyny lub
stanem nietrzeêwoÊci lub odurzenia narkotycznego kierujàcej nià osoby.
c) Podczas kierowania maszynà przez osob´ nie posiadajàcà do tego wa˝nych
uprawnieƒ.
W przypadku wystàpienia szkody obj´tej ochronà ubezpieczeniowà na podstawie
niniejszej klauzuli Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç o tym
policj´ oraz dostarczyç do Generali kopi´ zawiadomienia.
W pozosta∏ym zakresie stosuje si´ zapisy polisy oraz OWU.
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA
OD WSZYSTKICH RYZYK
I.

Postanowienia ogólne
§1

1.

2.

3.

II.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk, zwane dalej OWU, majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomi´dzy Generali Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej Generali a osobami fizycznymi prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadajàcymi osobowoÊci prawnej zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi.
Ubezpieczonego).
Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz osoby trzeciej (U
W takim wypadku wszelkie postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´
odpowiednio wzgl´dem Ubezpieczonego. Do realizacji praw z tytu∏u umowy
ubezpieczenia upowa˝niony jest wy∏àcznie Ubezpieczony, który pozostaje odpowiedzialny
za wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia w takim samym stopniu
jak Ubezpieczajàcy.
Terminy oraz nazwy u˝yte w niniejszych OWU oraz innych do∏àczonych dokumentach
oznaczajà:
1) Umowa - umowa ubezpieczenia zawierana pomi´dzy Ubezpieczajàcym i Generali na
warunkach okreÊlonych w niniejszych OWU,
2) szkoda - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek
bezpoÊredniego dzia∏ania na nie jednego lub wielu niespodziewanych i niezale˝nych
od woli Ubezpieczajàcego zdarzeƒ losowych nie wy∏àczonych w Umowie,
3) franszyza redukcyjna - ustalona w Umowie wartoÊç o jakà zmniejsza si´ ka˝dorazowo
wyp∏at´ odszkodowania,
4) zamek wielozapadkowy lub k∏ódka bezkab∏àkowa - zamek lub k∏ódka, do którego
klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ cztery ˝∏obienia prostopad∏e do trzonu,
5) kradzie˝ z w∏amaniem:
a) dokonanie lub usi∏owanie dokonania zaboru mienia z zamkni´tego lokalu, po
usuni´ciu przy u˝yciu si∏y i narz´dzi istniejàcych zabezpieczeƒ lub po otworzeniu
zabezpieczeƒ kluczem podrobionym lub dopasowanym bàdê te˝ kluczem
oryginalnym, zdobytym przez sprawc´ wskutek kradzie˝y z w∏amaniem do
innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) dokonanie lub usi∏owanie dokonania zaboru mienia z lokalu, w którym sprawca
ukry∏ si´ przed jego zamkni´ciem, je˝eli Ubezpieczajàcy nie by∏ w stanie przy
zachowaniu nale˝ytej starannoÊci tego faktu ujawniç, a sprawca pozostawi∏ w
pomieszczeniu Êlady, które mogà zostaç u˝yte jako Êrodki dowodowe,
6) rabunek - zabór mienia przy u˝yciu przemocy fizycznej lub groêby jej
natychmiastowego u˝ycia w stosunku do Ubezpieczajàcego lub osób u niego
zatrudnionych, bàdê przez doprowadzenie osoby napadni´tej do stanu
nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§2

Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie stanowiàce w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego,
bàdê b´dàce w jego posiadaniu zale˝nym, jak równie˝ mienie osobiste pracowników
Ubezpieczajàcego, zwane dalej przedmiotem ubezpieczenia, a okreÊlone w Umowie wg
nast´pujàcych grup rodzajowych:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

budynki i budowle - obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póên. zmianami),
maszyny, urzàdzenia, wyposa˝enie - maszyny, urzàdzenia techniczne,
oprzyrzàdowanie, wyposa˝enie oraz Êrodki transportu wewn´trznego nie b´dàce
rzeczowymi sk∏adnikami majàtku obrotowego,
rzeczowe sk∏adniki majàtku obrotowego (Êrodki obrotowe) - towary, surowce,
materia∏y w przerobie, pó∏fabrykaty, wyroby gotowe, materia∏y pomocnicze,
opakowania, itp.,
nak∏ady inwestycyjne - nak∏ady poniesione przez Ubezpieczajàcego na remonty
kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie wn´trz obiektów nie b´dàcych jego
w∏asnoÊcià, a zajmowanych przez niego tytu∏em posiadania zale˝nego lub nak∏ady
w obiektach stanowiàcych w∏asnoÊç Ubezpieczajàcego, a nie zwi´kszajàce ich
wartoÊci w wykazie Êrodków trwa∏ych,
mienie osobiste pracowników - mienie nale˝àce do pracowników Ubezpieczajàcego,
które za jego zezwoleniem znajduje si´ w miejscu pracy; w szczególnoÊci sà to:
odzie˝, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i w∏asne narz´dzia niezb´dne
do wykonywania pracy, z wy∏àczeniem mienia okreÊlonego w punkcie 7,
mienie osób trzecich przyj´te w celu wykonania us∏ugi - mienie stanowiàce w∏asnoÊç
osób trzecich przyj´te w celu wykonania us∏ugi, np. naprawy, remontu, czyszczenia,
farbowania, prania, przyj´te w celu dalszej sprzeda˝y, w ramach umowy komisu lub
umowy przechowania,
gotówka, papiery wartoÊciowe - krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne, czeki, weksle
i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´.

§3
1.

2.
3.

III.

Przedmiot ubezpieczenia obj´ty jest ochronà ubezpieczeniowà w miejscu okreÊlonym
w Umowie, zwanym dalej miejscem ubezpieczenia, a mienie osobiste pracowników
dodatkowo w ka˝dym miejscu wykonywania przez pracownika obowiàzków s∏u˝bowych
na polecenie Ubezpieczajàcego.
Ochronà ubezpieczeniowà obj´ty jest wy∏àcznie przedmiot ubezpieczenia znajdujàcy si´
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Mienie od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mo˝e byç obj´te ochronà ubezpieczeniowà
przy spe∏nieniu warunków okreÊlonych w minimalnych zabezpieczeniach dotyczàcych
szkód od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku.

Zakres ubezpieczenia
§4

1.

2.

IV.
1.

Umowa obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powsta∏e wskutek zaistnienia,
w miejscu i w okresie ubezpieczenia, nag∏ego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia, z zastrze˝eniem ograniczeƒ odpowiedzialnoÊci zawartych w niniejszych OWU.
Zakres ubezpieczenia obejmuje równie˝ szkody powsta∏e w przedmiocie ubezpieczenia
b´dàce bezpoÊrednim nast´pstwem prowadzonej akcji ratowniczej zwiàzanej
z wystàpieniem zdarzeƒ obj´tych ochronnà ubezpieczeniowà.

Ograniczenia odpowiedzialnoÊci
§5
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e, bezpoÊrednio lub poÊrednio
wskutek:
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1)

2.

umyÊlnego dzia∏ania zaniechania lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego lub
osób za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, a sà to:
a) w przedsi´biorstwach paƒstwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecnoÊci
zast´pca dyrektora,
b) w spó∏kach prawa handlowego: w∏aÊciciel, zarzàd spó∏ki, prokurenci,
c) w spó∏kach jawnych oraz cywilnych: w∏aÊciciele,
d) w spó∏kach komandytowych: komplementariusz,
e) w spó∏dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: cz∏onkowie organów
statutowych,
2) wojny, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, jakichkolwiek dzia∏aƒ wojennych bez
wzgl´du na fakt czy wojna zosta∏a wypowiedziana czy nie, wojny domowej,
rozruchów wewn´trznych, strajków, lokautów,
3) aktów terrorystycznych, rozumianych jako wszelkiego rodzaju dzia∏ania z u˝yciem
przemocy lub próby zastraszenia spo∏eczeƒstwa lub jego cz´Êci w celu osiàgni´cia
korzyÊci politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub spo∏ecznych,
4) dzia∏ania energii jàdrowej, w tym tak˝e substancji radioaktywnych
i promieniotwórczych, pola elektromagnetycznego, a tak˝e ska˝enia lub
zanieczyszczenia Êrodowiska odpadami przemys∏owymi,
5) konfiskaty, zaw∏aszczenia, nacjonalizacji, rekwiracji przedmiotu ubezpieczenia przez
prawomocne w∏adze,
Generali ponadto nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) nie przekraczajàce wartoÊci okreÊlonej w Umowie franszyzy redukcyjnej,
2) w budynkach, budowlach, maszynach, urzàdzeniach w stadium budowy lub
monta˝u,
3) w przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastàpi∏o
bezpoÊrednio w wyniku jego produkcji lub przetwarzania, przywracania do
pierwotnego stanu, zmian lub renowacji oraz w zwiàzku z wykonywanymi na
przedmiocie ubezpieczenia pracami naprawczymi, remontowymi lub
przeprowadzanymi testami,
4) w budynkach, budowlach, maszynach, urzàdzeniach oraz mieniu z nimi zwiàzanym
wy∏àczonych z eksploatacji powy˝ej 30 dni, za wyjàtkiem przerw konserwacyjnych,
technologicznych lub wynikajàcych z planu pracy, a tak˝e przeznaczonych do
rozbiórki, z∏omowania, w obiektach o charakterze tymczasowym, w namiotach oraz
znajdujàcym si´ w nich mieniu,
5) w budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych zezwoleƒ lub nie
spe∏niajàcych warunków prawa budowlanego,
6) w przedmiocie ubezpieczenia w czasie transportu,
7) w zainstalowanym sprz´cie elektronicznym wraz z oprzyrzàdowaniem, chyba, ˝e
szkoda powsta∏a w wyniku po˝aru, eksplozji, upadku statku powietrznego, zalania lub
kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku,
8) w gruntach, wa∏ach, rowach, rzekach, zbiornikach wodnych, wodach
powierzchniowych i podziemnych, kana∏ach,
9) w drogach, chodnikach, nabrze˝ach, pirsach, mostach, molach, tamach, chyba, ˝e
szkoda powsta∏a w wyniku po˝aru, eksplozji, uderzenia pioruna, upadku statku
powietrznego,
10) w bi˝uterii, kamieniach szlachetnych, metalach szlachetnych, bilonie, futrach,
antykach lub dzie∏ach sztuki, przedmiotach o unikatowej lub kolekcjonerskiej
wartoÊci, aktach, dokumentach, planach konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek innych
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3.

danych zgromadzonych na noÊnikach danych, jak równie˝ modelach, prototypach,
wzorach, eksponatach,
11) w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach powietrznych, wodnych,
przyczepach i naczepach samochodowych, campingowych i innych, które mogà byç
przedmiotem ubezpieczenia CASCO,
12) w drzewostanach, roÊlinach na pniu, uprawach (w tym szklarniach i namiotach
foliowych), oraz inwentarzu ˝ywym,
13) w towarach przeterminowanych lub wycofanych z obrotu.
Z zakresu odpowiedzialnoÊci Generali wy∏àczone sà równie˝ szkody powsta∏e, poÊrednio
lub bezpoÊrednio wskutek:
1) opóênieƒ, utraty rynku albo innych strat poÊrednich,
2) uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zak∏óceƒ lub przerwy w dostawie
energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,
3) b∏´dów konstrukcyjnych, nieprawid∏owego monta˝u, u˝ycia wadliwych materia∏ów,
4) przecieków w po∏àczeniach, nieprawid∏owych spawów, p´kania, zawalenia si´ lub
przegrzania kot∏ów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciÊnieniowych lub
rurociàgów parowych,
5) mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych uszkodzeƒ lub zak∏óceƒ
w dzia∏aniu maszyn i urzàdzeƒ, o ile szkody te nie zosta∏y spowodowane przez po˝ar,
eksplozj´, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego,
6) eksplozji lub implozji wywo∏anych przez Ubezpieczajàcego w celach produkcyjnych
lub eksploatacyjnych oraz wskutek dzia∏ania ognia lub wysokiej temperatury b´dàcej
elementem prawid∏owego procesu technologicznego lub eksploatacyjnego,
7) zagini´cia, fa∏szerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwoÊci, braków
inwentarzowych i wynikajàcych z b∏´dów rachunkowych, poÊwiadczenia nieprawdy
oraz innym zachowaniu o podobnym charakterze, kradzie˝y mienia, za wyjàtkiem
kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku,
8) szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego,
9) zapadania i osuwania si´ ziemi w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka,
10) gradu, deszczu, Êniegu, piasku, kurzu w stosunku do mienia znajdujàcego si´ poza
budynkami,
11) gradu, deszczu, Êniegu jeÊli do powstania szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan techniczny
dachu, rynien, brak zabezpieczeƒ lub niedostateczne zabezpieczenia ( w tym
niezamkni´cie) otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych
w budynku, za których utrzymanie i konserwacj´ Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç,
12) zalania przedmiotu ubezpieczenia sk∏adowanego na wysokoÊci mniejszej ni˝ 14 cm
od poziomu pod∏ogi, za wyjàtkiem szkód spowodowanych zalaniem bezpoÊrednio
z góry,
13) powodzi,
14) powolnego zawilgocenia pomieszczeƒ w wyniku nieszczelnoÊci urzàdzeƒ
wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par
cieczy, zagrzybienia, przenikania wód gruntowych, przemarzania Êcian, itp.,
15) wszystkich czynników oddzia∏ujàcych czasowo takich jak: normalne zu˝ycie w toku
eksploatacji, korozja, zm´czenie metalu, oksydacja, autooksydacja, pleÊƒ, porosty,
grzyby, mokry lub suchy rozk∏ad, stopniowe pogarszanie w∏aÊciwoÊci, stopniowo
post´pujàca deformacja lub odkszta∏cenie, insekty, bakterie wszelkiego rodzaju, o ile
nie nast´puje nag∏e i nieprzewidziane fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie; w takim
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przypadku odpowiedzialnoÊç b´dzie ograniczona tylko do skutków takiego
zniszczenia lub uszkodzenia,
16) kurczenia, procesu fermentacji, parowania, utraty wagi, zanieczyszczenia, zmiany
jakoÊci, zmiany zapachu, koloru, struktury lub stanu wykoƒczenia, dzia∏ania Êwiat∏a,
17) b∏´dnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub
wprowadzenia informacji, przypadkowego usuni´cia informacji lub wyrzucenia
noÊników danych oraz utraty informacji spowodowanej przez pole magnetyczne.

§6
W przypadku ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝nych odpowiedzialnoÊç Generali ograniczona jest
do wysokoÊci sumy ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e by∏y one przechowywane zgodnie z
Rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 paêdziernika 1998 r.
w sprawie zasad i wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoÊci pieni´˝nych
przechowywanych przez przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129 z 1998 r.,
poz. 858).

§7
1.

Za szkod´ w wartoÊciach pieni´˝nych powsta∏à wskutek kradzie˝y z w∏amaniem
odpowiedzialnoÊç Generali ograniczona jest do kwot zale˝nych od rodzaju schowka lub
klasy jego odpornoÊci na w∏amanie i wynosi odpowiednio:
Rodzaj schowka

Kasety stalowe
Szafy stalowe

Szafy stalowobetonowe
Szafy pancerne
Pokój skarbcowy
Skarbiec

2.
3.
4.

Klasa odpornoÊci
na w∏amanie

Granica odpowiedzialnoÊci
Generali

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI - XIII

0,5 j.o.
1,5 j.o.
3 j.o.
5 j.o.
8 j.o.
12 j.o.
16 j.o.
20 j.o.
30 j.o.
40 j.o.
60 j.o.

Za jednostk´ obliczeniowà (j.o.) przyjmuje si´ 120 krotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia
za ostatni kwarta∏ wg danych GUS-u.
Budynki i lokale, w których przechowywana jest gotówka powinny mieç zapewniony sta∏y
dozór lub zainstalowane urzàdzenie sygnalizacyjno-alarmowe.
Kasety i szafy stalowe oraz szafy pancerne i stalowo-betonowe powinny byç trwale
przymocowane do pod∏o˝a bàdê Êciany pomieszczenia, w którym si´ znajdujà.
W indywidualnych przypadkach, za op∏atà dodatkowej sk∏adki, mogà byç przyj´te do
ubezpieczenia wartoÊci pieni´˝ne znajdujàce si´ schowkach nie spe∏niajàcych wymogów
ust. 3.
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V.
1.

2.

Suma ubezpieczenia i systemy ubezpieczenia
§8
Suma ubezpieczenia, ustalana przez Ubezpieczajàcego, stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i jest
podstawà do naliczenia sk∏adki ubezpieczeniowej.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´ bez uwzgl´dnienia, podlegajàcego odliczeniu zgodnie z
obowiàzujàcymi przepisami, naliczonego podatku od towaru i us∏ug (VAT), chyba ˝e
umówiono si´ inaczej.

§9
1.

2.

Umowa mo˝e zostaç zawarta w nast´pujàcych systemach ubezpieczenia:
1) na sumy sta∏e,
2) na sumy zmienne,
3) na pierwsze ryzyko.
Przedmioty ubezpieczenia nale˝àce do tej samej grupy rodzajowej mogà byç
ubezpieczone wy∏àcznie w jednym systemie ubezpieczenia.

§ 10
Sum´ ubezpieczenia dla budynków i budowli, maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia przyjmuje si´
w systemie ubezpieczenia na sumy sta∏e wg nast´pujàcych wartoÊci:
1) odtworzeniowej - tj. wartoÊci obejmujàcej koszty:
a) dla budynków i budowli - odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia do stanu nowego, w tym samym miejscu
i z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz rodzaju
zastosowanych materia∏ów budowlanych wraz z kosztami robót
wykoƒczeniowych,
b) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia -naprawy lub zakupu maszyny, urzàdzenia
lub elementu wyposa˝enia o takich samych bàdê zbli˝onych parametrach
u˝ytkowych i jakoÊciowych jak uszkodzony przedmiot wraz z kosztami transportu
i monta˝u,
2) ewidencyjnej brutto - tj. wartoÊci, która zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci
odpowiada wartoÊci poczàtkowej przedmiotu ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem
obowiàzujàcych przeszacowaƒ,
3) rzeczywistej - tj. wartoÊci odtworzeniowej pomniejszonej o stopieƒ faktycznego
zu˝ycia technicznego.

§ 11
Sum´ ubezpieczenia dla rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego przyjmuje si´
w systemie na sumy sta∏e lub sumy zmienne.

§ 12
W przypadku ubezpieczenia rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego w systemie na
sumy sta∏e suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej ogólnej wartoÊci tego
mienia w okresie ubezpieczenia odpowiadajàcej cenie nabycia lub kosztom wytworzenia,

§ 13
1.

W systemie ubezpieczenia na sumy zmienne suma ubezpieczenia dla rzeczowych
sk∏adników majàtku obrotowego jest okreÊlona na podstawie przewidywanej najwy˝szej
wartoÊci dziennej ubezpieczanego mienia odpowiadajàcej jego cenie nabycia lub
kosztom wytworzenia w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia pod warunkiem
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2.

jednak, ˝e Êrednia wartoÊç tych rzeczowych sk∏adników ustalona wg stanów
magazynowych na ostatni dzieƒ ka˝dego miesiàca w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy, nie jest
mniejsza ni˝ 200 000 PLN.
Sk∏adka dla rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego jest obliczana wed∏ug
nast´pujàcego schematu:
1) w chwili zawierania Umowy Ubezpieczajàcy op∏aca bezzwrotnà sk∏adk´ depozytowà
w wysokoÊci 50 % sk∏adki naliczonej od sumy ubezpieczenia,
2) w terminie do 14 dni po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest
zobowiàzany przekazaç Generali Êrednià miesi´cznà wartoÊç przedmiotu
ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ustalonà wg stanów magazynowych na
ostatni dzieƒ ka˝dego miesiàca,
3) wysokoÊç sk∏adki nale˝nej za ca∏y okres ubezpieczenia uzyskuje si´ z iloczynu
Êredniej arytmetycznej miesi´cznej wartoÊci rzedmiotu ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia i zastosowanej stawki ubezpieczeniowej,
4) rozliczenie nast´puje w terminie 14 dni od przekazania przez Ubezpieczajàcego
niezb´dnych danych do Generali,
5) w wypadku gdy naliczona sk∏adka nale˝na jest wy˝sza ni˝ op∏acona sk∏adka
depozytowa Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zap∏acenia pozosta∏ej cz´Êci
w terminie 14 dni od otrzymania rachunku,
6) je˝eli Ubezpieczajàcy nie poda∏ danych w okreÊlonym w pkt 4 terminie Generali
uznaje, ˝e wartoÊç przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia równa jest
deklarowanej sumie ubezpieczenia.

§ 14
1.

2.

VI.

Sum´ ubezpieczenia dla nak∏adów inwestycyjnych, mienia osobistego pracowników,
mienia osób trzecich przyj´tego w celu wykonania us∏ugi oraz wartoÊci pieni´˝nych
przyjmuje si´ w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy kierujàc si´ wysokoÊcià maksymalnej starty
jakà mo˝e ponieÊç wskutek pojedynczej szkody.

Sk∏adka ubezpieczeniowa
§ 15

1.
2.
3.

4.

5.

WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie aktualnie obowiàzujàcej
taryfy sk∏adek lub w szczególnych wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.
Na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e zostaç roz∏o˝ona na raty.
Terminy p∏atnoÊci rat i ich wysokoÊç sà okreÊlone w Umowie.
Sk∏adk´ lub jej kolejnà rat´ uwa˝a si´ za zap∏aconà w nast´pujàcym momencie:
1) w przypadku p∏atnoÊci w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego
z chwilà nadania przekazu w urz´dzie pocztowym lub z chwilà nadania polecenia
przelewu, jeÊli na rachunku Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ odpowiednia iloÊç
Êrodków.
2) w innych przypadkach z chwilà, gdy nale˝na kwota znalaz∏a si´ na rachunku Generali
a wi´c zosta∏a postawiona do jego dyspozycji.
W przypadku nieop∏acenia przez Ubezpieczajàcego jakiejkolwiek raty sk∏adki w ustalonym
w Umowie terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego na jego koszt do dokonania
zap∏aty wyznaczajàc termin na jej dokonanie oraz okreÊlajàc skutki prawne dalszej zw∏oki.
Je˝eli zdarzenie szkodowe nastàpi w okresie, w którym sk∏adka nie jest op∏acona,
Generali jest zwolnione z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania.
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6.

VII.
1.
2.

3.

4.

W przypadku bezskutecznego up∏yni´cia terminu okreÊlonego w wezwaniu do zap∏aty ,
Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym,
informujàc o tym Ubezpieczajàcego.

Zawarcie Umowy i czas trwania Umowy
§ 16
Umow´ zawiera si´ na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego, skierowanego do Generali na
standardowym formularzu lub w innej formie pisemnej na warunkach okreÊlonych w ust. 2.
Wniosek powinien zawieraç wszelkie istotne, a znane Ubezpieczajàcemu informacje
dotyczàce Umowy, a w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres siedziby Ubezpieczajàcego,
2) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz REGON,
3) miejsce ( miejsca ) ubezpieczenia,
4) wykaz przedmiotów ubezpieczenia, z wyszczególnieniem ich typu, roku budowy lub
wytworzenia, sumy ubezpieczenia, sposobu jej okreÊlenia, oraz przyj´tego systemu
ubezpieczenia,
5) zakres ubezpieczenia,
6) okres ubezpieczenia,
7) opis istotnych elementów systemu zabezpieczeƒ oraz inne informacje majàce wp∏yw
na ryzyko zaistnienia szkody,
8) informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia i poziomie szkodowoÊci
w ostatnich 3 latach.
W przypadku wniosku sporzàdzonego wadliwie albo nie zawierajàcego wszystkich
wymaganych danych, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany, na wezwanie Generali,
odpowiednio go uzupe∏niç lub wype∏niç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty
otrzymania tego wezwania.
Zawarcie Umowy potwierdza si´ dokumentem ubezpieczenia zwanym polisà.

§ 17
1.
2.

Umow´ zawiera si´ na czas okreÊlony zwany dalej okresem ubezpieczenia. Je˝eli nie
umówiono si´ inaczej, okres ubezpieczenia trwa 12 miesi´cy.
OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ od dnia wskazanego w Umowie jako
poczàtek okresu ubezpieczenia, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia nast´pnego po zap∏aceniu
sk∏adki lub ustalonej w Umowie raty sk∏adki, chyba ˝e umówiono si´ inaczej.

§ 18
1.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia koƒczy si´
z chwilà:
1) ustania ryzyka (np. likwidacja lub utrata przedmiotu ubezpieczenia),
2) przejÊcia w∏asnoÊci przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´, z zastrze˝eniem ust. 2,
3) zakoƒczenia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez Ubezpieczajàcego,
4) odstàpienia od Umowy.
Je˝eli przedmiot ubezpieczenia stanowià nieruchomoÊci, w przypadku przejÊcia w∏asnoÊci
na innà osob´ wszelkie prawa i obowiàzki wynikajàce z Umowy przechodzà na nowego
w∏aÊciciela pod warunkiem powiadomienia Generali o tym fakcie w terminie 14 dni od
daty przejÊcia w∏asnoÊci, jednak˝e Generali jak i nowy W∏aÊciciel mo˝e wypowiedzieç
Umow´ w terminie 30 dni od przejÊcia w∏asnoÊci.
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§ 19
1.

2.

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa
powstania szkody, Generali mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´, poczynajàc od chwili,
gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W takim wypadku Generali wezwie Ubezpieczajàcego do zap∏aty
podwy˝szonej sk∏adki, a Ubezpieczajàcy mo˝e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
od Umowy odstàpiç. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci nastàpi∏o po wystàpieniu szkody,
Generali mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie.
Je˝eli ujawniona okolicznoÊç o której mowa w poprzednim ust´pie zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo powstania szkody tak, ˝e Generali nie zawar∏oby Umowy gdyby t´
okolicznoÊç zna∏o, Generali mo˝e odstàpiç od Umowy w ciàgu 30 dni od daty ujawnienia
tej okolicznoÊci.

§ 20
1.

2.

Je˝eli niniejsza Umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy Ubezpieczajàcy
mo˝e odstàpiç od Umowy:
1) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà fizycznà lub
jednostkà organizacyjnà nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej,
2) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy - je˝eli jest osobà prawnà.
Odstàpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres, w którym Generali udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

§ 21
1.

2.
3.
4.

W wypadku szkody ka˝da ze stron ma prawo wypowiedzieç Umow´ z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w terminie 7 dni od daty wyp∏aty odszkodowania lub
daty dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania.
W razie wypowiedzenia przez Generali Umowy, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot
sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Sk∏adka nie podlega zwrotowi, je˝eli w okresie obj´tym Umowà nastàpi∏a wyp∏ata
odszkodowania lub Generali jest zobowiàzane do jego wyp∏aty.
WysokoÊç nale˝nej do zwrotu cz´Êci sk∏adki ustala si´ proporcjonalnie do
wykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym miesiàc rozpocz´ty uznaje si´ za
wykorzystany. W przypadku gdy umowa zosta∏a rozwiàzana na wniosek
Ubezpieczajàcego z kwoty podlegajàcej zwrotowi potràca si´ koszty manipulacyjne w
wysokoÊci 20%.

VIII.

Obowiàzki Ubezpieczajàcego
§ 22

Przed zawarciem Umowy Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do:
1) wype∏nienia wniosku ubezpieczeniowego zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz
podpisania go; podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie zwalnia Generali z
odpowiedzialnoÊci,
2) umo˝liwienia dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa˝nionej przez Generali
w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczenia oraz udzielenia wszystkich ˝àdanych
informacji dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia.

§ 23
W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do:
1) pisemnego zawiadamiania Generali o wszelkich zmianach majàcych wp∏yw na ryzyko
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2)

3)

4)
5)

ubezpieczenia (wg danych o jakie Generali zapytywa∏o we wniosku ubezpieczeniowym),
niezw∏ocznie po powzi´ciu o nich wiadomoÊci,
przestrzegania wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczàcych przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególnoÊci przepisów prawa budowlanego, ochrony
przeciwpo˝arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, o budowie i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta w zakresie monta˝u, warunków
eksploatacji oraz sposobu u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ obj´tych Umowà, jak równie˝
wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonymi urzàdzeniami,
przestrzegania uzgodnionych dodatkowych zaleceƒ Generali warunkujàcych zawarcie lub
kontynuacj´ Umowy oraz terminów ich realizacji - w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ
b´dàcych przyczynà powsta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody,
zapewnienia prawid∏owego utrzymania i konserwacji przedmiotu ubezpieczenia,
umo˝liwienia przedstawicielom Generali dost´pu do przedmiotu ubezpieczenia
w dowolnym czasie w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka.

§ 24
W przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do:
1) podj´cia wszelkich czynnoÊci majàcych na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego przedmiotu ubezpieczenia przed dalszà szkodà,
2) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, ˝e pope∏niono przest´pstwo, niezw∏ocznego
powiadomienia o szkodzie policji,
3) niezw∏ocznego powiadomienia Generali w formie pisemnej o zaistnia∏ej szkodzie, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania
o niej informacji,
4) nie dokonywania ani nie dopuszczenia do dokonania ˝adnych zmian w przedmiocie
ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez
Generali, chyba ˝e:
a) taka zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po
szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru,
b) ogl´dziny takie nie zosta∏y dokonane mimo up∏ywu 7 dni od powiadomienia o szkodzie,
5) przed∏o˝enia Generali najpóêniej w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody
sporzàdzonego na w∏asny koszt wst´pnego rachunku poniesionych strat oraz
umo˝liwienia Generali dokonania wszelkich badaƒ dotyczàcych przyczyny i rozmiaru
szkody, jak równie˝ udost´pnienia dokumentacji ksi´gowej i innych dowodów,
niezb´dnych do ustalenia okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci
roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaÊnieƒ.

§ 25
W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w paragrafach od
§22 do §24 Generali zastrzega sobie prawo do odmowy wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub
cz´Êci, je˝eli niedope∏nienie tych obowiàzków mia∏o wp∏yw na ustalenie przyczyn lub rozmiaru
szkody.

IX.

Minimalne zabezpieczenia mienia dotyczàce szkód od kradzie˝y
z w∏amaniem i rabunku
§ 26

Konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów
1. Âciany, sufity, pod∏ogi i dachy pomieszczeƒ, w których znajduje si´ przedmiot
ubezpieczenia, powinny byç wykonane z materia∏ów odpornych na zniszczenie lub
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2.

wywa˝enie za pomocà prostych, ogólnie dost´pnych narz´dzi ani nie posiadaç otworów,
które umo˝liwiajà dost´p do przedmiotu ubezpieczenia bez w∏amania.
Pomieszczenia wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci z siatki drucianej lub z innych konstrukcji
a˝urowych, a tak˝e z brezentu i pow∏ok z tworzyw sztucznych (np. budowle
pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie sà uwa˝ane za pomieszczenia nale˝ycie
zabezpieczone.

§27
Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych i wewn´trznych
1. Wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalu, w którym znajduje si´ przedmiot ubezpieczenia,
powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone oraz
wyposa˝one w takie zamkni´cia, ˝e ich wy∏amanie lub wywa˝enie nie by∏oby mo˝liwe bez
u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie - bez u˝ycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
2. Drzwi zewn´trzne powinny byç zamykane na co najmniej dwa zamki wielozapadkowe lub
dwie k∏ódki bezkab∏àkowe zawieszane na oddzielnych skoblach.
3. W szczególnych przypadkach wystarczajàcym zabezpieczeniem b´dzie jeden zamek
o podwy˝szonej odpornoÊci na w∏amanie - mechaniczny lub elektroniczny z aktualnym
atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zak∏adu Rozwoju Technicznej Ochrony
Mienia.
4. Je˝eli drzwi zewn´trzne sà wyposa˝one w jeden zamek wielozapadkowy, brak drugiego
zamka mo˝e zostaç zastàpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie alarmu, za
które w takim przypadku nie b´dà przys∏ugiwa∏y zni˝ki.
5. W przypadku, gdy drzwi zewn´trzne sà oszklone, powinny one byç dodatkowo na
powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami,
szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób,
aby przedostanie si´ do wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi. Od
wymogu tego mo˝na odstàpiç je˝eli w lokalu ustanowiono sta∏y dozór lub zainstalowano
urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe.
6. Przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o powinno byç unieruchomione przy
pomocy zasuwy u góry i u do∏u od wewn´trznej strony lokalu lub wewnàtrz drzwi.

§ 28
Zabezpieczenie okien i innych oszklonych otworów zewn´trznych
1. Wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory w lokalu, w którym znajduje si´
przedmiot ubezpieczenia, powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie
osadzone i zamkni´te.
2. Okna i inne zewn´trzne otwory znajdujàce si´ w piwnicach, suterenach i na parterach
lokali, w których znajduje si´ przedmiot ubezpieczenia, a tak˝e lokali znajdujàcych si´ na
wy˝szych kondygnacjach, do których jest dost´p z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich
przybudówek, balkonów, tarasów i dachów powinny byç na ca∏ej powierzchni
zabezpieczone kratami, antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami, szybami o zwi´kszonej
odpornoÊci na przebicie i rozbicie lub okiennicami w taki sposób, aby przedostanie si´ do
wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi. Od wymogu tego mo˝na
odstàpiç je˝eli w lokalu ustanowiono sta∏y dozór lub zainstalowano urzàdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe.
3. Osoba sprawujàca dozór obiektu w przypadku opisanym w ust. 2, powinna posiadaç
okreÊlony zakres obowiàzków z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych sposobu
zachowania i czynnoÊci w przypadku próby w∏amania.
4. Kraty, antyw∏amaniowe rolety lub ˝aluzje oraz okiennice powinny byç prawid∏owo
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osadzone i zamkni´te na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub k∏ódk´
bezkab∏àkowà.

§ 29
Zabezpieczenie kluczy
1. Klucze do lokalu obj´tego ubezpieczeniem powinny byç przechowywane w sposób
chroniàcy je przed kradzie˝à i uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich osobom nieuprawnionym.
2. W razie zagubienia albo zagini´cia kluczy (tak˝e kluczy zapasowych) - Ubezpieczajàcy po
otrzymaniu o tym wiadomoÊci obowiàzany jest niezw∏ocznie zmieniç zamki.

§ 30
Zabezpieczenie pojazdów stanowiàcych Êrodki obrotowe
1. W przypadku ubezpieczenia pojazdów samochodowych i mechanicznych stanowiàcych
Êrodki obrotowe lub mienie osób trzecich przyj´te w celu wykonania us∏ugi, sprzeda˝y,
przechowania lub umowy komisu, za nale˝yte zabezpieczenie uwa˝a si´ równie˝ parking
pod sta∏ym nadzorem, ogrodzony parkanem, siatkà drucianà lub p∏otem i oÊwietlony
w porze nocnej.
2. Wjazd na parking powinien byç zabezpieczony w sposób uniemo˝liwiajàcy wyjazd
pojazdem mechanicznym przez osob´ nieuprawnionà.
3. W ubezpieczonych pojazdach nie mogà znajdowaç si´ kluczyki d stacyjek zap∏onowych,
a wszystkie drzwi powinny byç zamkni´te na zamek fabryczny. Kluczyki powinny byç
przechowywane w taki sposób, aby dost´p do nich mia∏y tylko osoby upowa˝nione.

§ 31
Konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów
1. Obudowa k∏ódek zabezpieczajàcych kraty, ˝aluzje, rolety lub okiennice, powinna byç
ca∏kowicie zamkni´ta.
2. Uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç wykonane z p∏askownika przymocowanego
na sta∏e do drzwi lub krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego oberwanie, ukr´cenie lub
obci´cie. GruboÊç p∏askownika i otwór do wprowadzenia kab∏àka lub bolca powinien
odpowiadaç parametrom k∏ódki. W przypadku powstawania na kab∏àku wolnego miejsca
nale˝y wype∏niaç je tulejkà dystansowà lub specjalnà wk∏adkà wype∏niajàcà.

§ 32
W przypadku zaistnienia uzasadnionych technicznie, prawnie lub konstrukcyjnie powodów
uniemo˝liwiajàcych zastosowanie powy˝szych wymogów bezpieczeƒstwa Generali mo˝e, na
podstawie dokonanej oceny ryzyka, ustaliç indywidualne warunki zabezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia.

X.

Ustalenie wysokoÊci odszkodowania i wyp∏ata odszkodowania
§ 33

W zale˝noÊci od przyj´tych wartoÊci sumy ubezpieczenia wysokoÊç odszkodowania okreÊla
si´ w nast´pujàcy sposób:
1) w przypadku ubezpieczenia do wartoÊci odtworzeniowej - dla przedmiotu
ubezpieczenia którego stopieƒ zu˝ycia technicznego nie przekracza 50 %
odszkodowanie wyp∏aca si´ bez potràcenia faktycznego zu˝ycia technicznego,
w przeciwnym wypadku odszkodowanie wyp∏aca si´ do wartoÊci rzeczywistej
okreÊlonej w § 10.3 ; w sytuacji zaniechania odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia
odszkodowanie zostanie wyp∏acone do wartoÊci rzeczywistej okreÊlonej w § 10.3,
2) w przypadku ubezpieczenia do wartoÊci ksi´gowej brutto - odszkodowanie wyp∏aca si´
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3)

bez potràcenia umorzenia, przy czym ca∏kowita wartoÊç odszkodowania nie mo˝e
przekroczyç wartoÊci ksi´gowej brutto dla Êrodka trwa∏ego na dzieƒ wystàpienia szkody,
w przypadku ubezpieczenia do wartoÊci rzeczywistej - odszkodowanie wyp∏aca si´
po potràceniu faktycznego zu˝ycia technicznego.

§34
W przypadku szkody w budynkach, budowlach, maszynach, urzàdzeniach oraz w
wyposa˝eniu wysokoÊç odszkodowania okreÊla si´ z uwzgl´dnieniem postanowieƒ §33
w nast´pujàcy sposób:
1. W odniesieniu do budynków i budowli - wg kosztów odbudowy lub naprawy
uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, naliczonych zgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami kalkulacji cen robót budowlano - monta˝owych, pod
warunkiem zachowania dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz rodzaju
zastosowanych materia∏ów budowlanych wraz z nak∏adami na roboty wykoƒczeniowe,
a wykonanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, w tym samym miejscu
co uszkodzony lub zniszczony obiekt, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub
kosztorysem powykonawczym w wypadku gdy Ubezpieczajàcy dokonywa∏ prac
remontowych we w∏asnym zakresie.
2. W odniesieniu do maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa˝enia - wg kosztów naprawy lub zakupu
maszyny, urzàdzenia lub elementu wyposa˝enia o takich samych parametrach u˝ytkowych
i jakoÊciowych jak uszkodzony przedmiot ubezpieczenia, zwi´kszonych o koszty jego transportu
i monta˝u. Poniesione koszty powinny byç udokumentowane adekwatnym rachunkiem.

§ 35
W przypadku szkody w pozosta∏ych grupach rodzajowych przedmiotu ubezpieczenia
wysokoÊç odszkodowania okreÊla si´ w nast´pujàcy sposób:
1. W odniesieniu do nak∏adów inwestycyjnych - wg kosztów odbudowy zniszczonego lub kosztów
naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, nie wi´cej ni˝ jego wartoÊç rzeczywista.
2. W odniesieniu do rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego - wg ceny nabycia lub
kosztów wytworzenia utraconych rzeczowych sk∏adników majàtku obrotowego wg stanu
bezpoÊrednio przed wystàpieniem szkody.
3. W odniesieniu do mienia osobistego pracowników - wg wartoÊci rzeczywistej utraconego
lub zniszczonego mienia pracowników, okreÊlonej na dzieƒ zaistnienia szkody,
z uwzgl´dnieniem zadeklarowanej wysokoÊci sumy ubezpieczenia na jednego pracownika.
4. W odniesieniu do mienia osób trzecich przyj´tego w celu wykonania us∏ugi - wg ceny
nabycia lub kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu wg cen z dnia powstania
szkody, zwi´kszonych o udokumentowane poniesione koszty nak∏adów us∏ugowych
z pomini´ciem mar˝y Ubezpieczajàcego - nie wi´cej ni˝ do wartoÊci rzeczywistej,
z zastrze˝eniem ust. 5 - 8.
5. W odniesieniu do mienia przyj´tego do sprzeda˝y komisowej - wg wartoÊci oznaczonej
w dowodzie przyj´cia z potràceniem prowizji komisowej, nie wi´cej ni˝ do wartoÊci rzeczywistej.
6. W odniesieniu do gotówki - wg udokumentowanej wartoÊci nominalnej bezpoÊrednio
przed wystàpieniem szkody; dla zagranicznych znaków pieni´˝nych jest to równowartoÊç
w PLN wg Êredniego kursu NBP z dnia powstania szkody.
7. W odniesieniu do czeków i weksli - wg kwot wykazanych na czeku lub wekslu.
8. W odniesieniu do papierów wartoÊciowych - wg notowaƒ dnia publikowanych przez
Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych lub przez inne organizacje zajmujàce si´ zawodowo
ustalaniem cen takich papierów po pomniejszeniu o prowizj´ maklerskà. Do obliczania
przyjmuje si´ ceny z dnia szkody.
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§ 36
1.

2.
3.

Je˝eli suma ubezpieczenia dla okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest
niedoubezpieczenie) to wysokoÊç odszkodowania
ni˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody (n
ulega zmniejszeniu w takiej proporcji w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu
pozostaje do jego wartoÊci w dniu szkody.
Powy˝szej zasady proporcji nie stosuje si´ w systemie pierwszego ryzyka.
Je˝eli suma ubezpieczenia dla okreÊlonego w Umowie przedmiotu ubezpieczenia jest
nadubezpieczenie) Generali odpowiada tylko do
wy˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody (n
faktycznej wysokoÊci szkody.

§ 37
1.
2.

Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia∏ej szkody przed∏o˝one przez Ubezpieczajàcego
podlegajà weryfikacji przez Generali.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej lub zabytkowej przedmiotu ubezpieczenia,
2) kosztów zwiàzanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w
przedmiocie ubezpieczenia po wystàpieniu szkody,
3) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów potrzebnych do
przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà,
4) kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów,
5) podlegajàcego odliczeniu naliczonego podatku od towarów i us∏ug (VAT),
z zastrze˝eniem § 8.2.

§ 38
1.

2.

3.

W przypadku niezadzia∏ania lub niew∏aÊciwego zadzia∏ania systemu zabezpieczeƒ
w chwili powstania szkody, za którego posiadanie zosta∏a udzielona zni˝ka sk∏adki
ubezpieczeniowej, wysokoÊç odszkodowania mo˝e zostaç obni˝ona proporcjonalnie do
udzielonej zni˝ki sk∏adki ubezpieczeniowej.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione
i udokumentowane koszty:
1) zwiàzane z akcjà ratowniczà przedmiotu ubezpieczenia,
2) wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody
obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne,
3) koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, maksymalnie
do 5% ustalonej wysokoÊci szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
Je˝eli koszty, o których mowa w ust. 2 dotyczà mienia ubezpieczonego
i nieubezpieczonego Generali pokrywa koszty w takiej proporcji w jakiej wartoÊç mienia
ubezpieczonego pozostaje do sumy wartoÊci mienia nieubezpieczonego i ubezpieczonego.
W przypadku trudnoÊci w ustaleniu tych wartoÊci Generali pokryje 50% tych kosztów.

§ 39
1.
2.
3.

WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub naprawy.
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w Umowie.
W celu ustalenia prawid∏owej wysokoÊci szkody oraz przyczyny jej powstania, ka˝da ze
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4.

stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç rzeczoznawc´. W przypadku rozbie˝noÊci
w opiniach rzeczoznawców strony mogà powo∏aç rzeczoznawc´ arbitra, który na
podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w∏asnej oceny stanu
faktycznego wydaje wià˝àcà opini´. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez
rzeczoznawc´ arbitra ponoszà obie strony po po∏owie.
W przypadku op∏acenia sk∏adki za ubezpieczenie w ratach, przy wyp∏acie odszkodowania
potràca si´ z niego niezap∏acone, nale˝ne do koƒca okresu ubezpieczenia raty sk∏adki.

§40
Generali nie pokryje jakichkolwiek kosztów, które obcià˝a∏yby Ubezpieczajàcego bez wzgl´du
na zaistnienie szkody ( np. koszty utrzymania, konserwacji) oraz jakichkolwiek strat b´dàcych
jej nast´pstwem.

§41
1.
2.

Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, Generali wyp∏aca odszkodowanie ciàgu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenie
odpowiedzialnoÊci Generali albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe,
odszkodowanie wyp∏acane jest w ciàgu 14 dni od daty wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.
Jednak˝e bezsporna cz´Êç odszkodowania powinna zostaç wyp∏acona w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

§ 42
W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej ubezpieczeƒ z tego samego
zdarzenia, odszkodowanie wyp∏aca si´ do wysokoÊci szkody, w granicach sumy
ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem proporcji do wysokoÊci odszkodowaƒ ju˝ wyp∏aconych lub
wymagalnych z innych umów.

§ 43
Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zgadza si´ co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do
wysokoÊci odszkodowania, mo˝e w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej
sprawie zg∏osiç do Zarzàdu Generali, za poÊrednictwem w∏aÊciwej jednostki terenowej,
˝àdanie ponownego rozpatrzenia sprawy.

XI.

Roszczenia regresowe
§ 44

1.

2.
3.

4.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania Ubezpieczajàcemu, na Generali przechodzi prawo do
roszczeƒ w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania.
Je˝eli wyp∏acone odszkodowanie pokrywa tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu
przys∏uguje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ co do pozosta∏ej cz´Êci szkody.
Je˝eli Ubezpieczajàcy skutecznie zrzek∏ si´ roszczenia odszkodowawczego w stosunku do
sprawcy szkody w ca∏oÊci lub cz´Êci, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub
je stosownie zmniejszyç. Natomiast je˝eli fakt ten ujawniony zostanie ju˝ po wyp∏aceniu
odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç zwrotu ca∏oÊci odszkodowania lub jego cz´Êci.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do udzielenia Generali wszelkich informacji
i dokumentów oraz umo˝liwienia prowadzenia czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego
dochodzenia roszczeƒ regresowych.
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XII.

Postanowienia koƒcowe
§ 45

1.

2.

Wszelkie zawiadomienia i oÊwiadczenia sk∏adane przez strony w zwiàzku z Umowà,
powinny byç dokonywane na piÊmie za pokwitowaniem przyj´cia lub wys∏ane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Je˝eli Ubezpieczajàcy w okresie ubezpieczenia zmieni∏ adres zameldowania lub siedzib´
i nie zawiadomi∏ o tym Generali przyjmuje si´, ˝e Generali wype∏ni∏o swój obowiàzek
zawiadomienia lub oÊwiadczenia wysy∏ajàc pismo pod ostatni wskazany przez niego
adres zameldowania lub siedzib´. Strony uznajà, ˝e w takim przypadku pismo wywiera
skutki prawne po up∏ywie 30 dni od dnia jego wys∏ania, choçby nie dotar∏o do adresata.

§ 46
Pisemnego zawiadomienia dotyczàcego zaistnienia szkody Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç w
ka˝dej jednostce organizacyjnej Generali.

§ 47
1.
2.

Do Umowy mogà zostaç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od
OWU - wymaga to pisemnej akceptacji przez obie strony pod rygorem ich niewa˝noÊci.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU majà zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (Dz.U.nr 59, poz. 344 z póêniejszymi zmianami) oraz ustawy
o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku (Dz.U. nr 121, poz. 591).

§ 48
Spory z Umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU b´dà rozpatrywane
przez sàd w∏aÊciwy dla siedziby Generali.

§ 49
Niniejsze OWU zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Nr NL/1/1/2000 z dnia 28 stycznia 2000 r.
wchodzà w ˝ycie z dniem 29 stycznia 2000 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych po tej dacie.

Dr Harald Mayer-Rönne

Bogus∏aw Piechula

Prezes Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.
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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MASZYN
OD AWARII
I.

Postanowienia ogólne
§1

1.

2.

3.

4.

II.

Przez umow´ ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia maszyn od awarii, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo
Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu
do awarii maszyn osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym
nie posiadajàcym osobowoÊci prawnej, zwanym dalej Ubezpieczajàcym.
Umowa ubezpieczenia mo˝e byç równie˝ zawarta przez Ubezpieczajàcego we w∏asnym
imieniu, lecz na rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku
postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio do
Ubezpieczonego.
Za pisemnà zgodà Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczajàcym umowa
ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU.
Klauzule umowne, zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ
OWU, wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich niewa˝noÊci.
Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa
wraz z OWU, wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich zmianami,
stanowi integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.

Definicje
§2

W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni˝ej terminy definiuje si´ nast´pujàco:
1. Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajàca osobowoÊci prawnej, która zawiera umow´ z Generali i op∏aca sk∏adk´.
2. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajàca osobowoÊci prawnej, w imieniu i na rzecz której zosta∏a zawarta przez
Ubezpieczajàcego umowa ubezpieczenia.
3. Osoba trzecia – osoba nie b´dàca stronà umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie
niniejszych OWU.
4. Szkoda – bezpoÊrednie zniszczenie lub awaria mienia.
5. Maszyna – urzàdzenie zawierajàce mechanizm lub zespó∏ mechanizmów, s∏u˝àcy do
przetwarzania energii albo do wykonywania okreÊlonej pracy mechanicznej.
6. Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie wartoÊç (procentowa lub kwotowa), o jakà
zmniejsza si´ ka˝dorazowo wyp∏at´ odszkodowania.
7. Wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒstwem bez wzgl´du na to czy
wypowiedziano wojn´, bunt, przewrót, dzia∏anie si∏ zbrojnych, wprowadzenie stanu
wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze.
8. Zamieszki – gwa∏towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko w∏adzy,
których celem jest zmiana istniejàcego porzàdku prawnego.
9. Strajk – przerwa w pracy podj´ta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spe∏nienia
˝àdaƒ o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym.
10. Terroryzm/sabota˝ – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z
pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub
obiektom:
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1)
2)

w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ˝ycia publicznego (terroryzm),
w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zak∏adów
produkcyjnych lub us∏ugowych (sabota˝).
11. Polisa – ka˝dy dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia.

III.

Przedmiot ubezpieczenia
§3

1.
2.

3.

IV.

Przedmiotem ubezpieczenia sà maszyny wymienione w polisie, stanowiàce w∏asnoÊç
Ubezpieczajàcego lub b´dàce w jego posiadaniu zale˝nym.
Pod rygorem utraty prawa do odszkodowania Ubezpieczajàcy przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, zobowiàzany jest wskazaç Generali we wniosku zg∏oszone do
ubezpieczenia mienie, stanowiàce w∏asnoÊç innej osoby.
Po pisemnym uzgodnieniu i ustaleniu w polisie odr´bnej sumy ubezpieczenia ochronà
ubezpieczeniowà obj´te mogà byç tak˝e noÊniki danych (odczytywane maszynowo)
zainstalowane na sta∏e, stanowiàce cz´Êç ubezpieczonych maszyn i nie podlegajàce
wymianie przez u˝ytkownika oraz dane na nich zgromadzone, je˝eli sà konieczne do
prawid∏owego funkcjonowania podlegajàcych ubezpieczeniu maszyn.

Miejsce ubezpieczenia
§4

1.
2.
3.

V.

Maszyny sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà w miejscu ubezpieczenia.
Miejsce ubezpieczenia jest okreÊlone w polisie.
Maszyny, o których mowa w § 3 obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà po ich
zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, zgodnie z wymogami instrukcji lub
dokumentacji, po testach próbnych zakoƒczonych wynikiem pozytywnym, podczas ich
eksploatacji, napraw lub remontów, demonta˝u i monta˝u oraz zwiàzanego z nimi
transportu wewnàtrzzak∏adowego w obr´bie miejsca ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
§5

1.

2.

3.

Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà szkody w ubezpieczonych maszynach powsta∏e w
miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, je˝eli ich bezpoÊrednià
przyczynà by∏y jakiekolwiek nag∏e, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia z wyjàtkiem
tych, które zosta∏y wyszczególnione w § 6 niniejszych OWU.
Zakres ubezpieczenia mo˝e ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki
ubezpieczonych maszyn. Modyfikacji dokonuje si´ poprzez zastosowanie klauzul
wybranych dla danej umowy ubezpieczenia i okreÊlonych w polisie, stanowiàcych
integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.
Z uwzgl´dnieniem ust. 1 i 2 Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà w
szczególnoÊci szkody powsta∏e w wyniku:
1) wad odlewniczych lub materia∏owych,
2) b∏´dów w projektowaniu lub konstrukcji,
3) niew∏aÊciwej obs∏ugi,
4) rozerwania wskutek si∏y odÊrodkowej,
5) niedoboru wody w kot∏ach,
6) dostania si´ cia∏a obcego,
7) zwarcia, przepi´cia, przet´˝enia.
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VI.
1.

2.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
§6
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e w sposób bezpoÊredni lub
poÊredni wskutek:
1) wojny, zamieszek, strajków, sabota˝u, aktów terrorystycznych, konfiskaty,
zaw∏aszczenia, nacjonalizacji, zaj´cia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na
mocy aktu prawnego, niezale˝nie od jego formy, wydanego przez w∏adze
paƒstwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione w∏adze,
2) dzia∏ania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych, laserowych lub maserowych, pola
magnetycznego albo elektromagnetycznego, a tak˝e ska˝enia lub zanieczyszczenia
odpadami przemys∏owymi (materia∏ami lub substancjami),
3) umyÊlnego dzia∏ania, zaniechania lub ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego lub
osób za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, a sà to:
a) w przedsi´biorstwach paƒstwowych: dyrektor, a w przypadku jego nieobecnoÊci
zast´pca dyrektora,
b) w spó∏kach kapita∏owych: zarzàd spó∏ki, prokurenci,
c) w spó∏kach jawnych: wspólnicy, prokurenci,
d) w spó∏kach partnerskich: partnerzy (lub zarzàd), prokurenci,
e) w spó∏kach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusz,
prokurenci,
f) w spó∏kach cywilnych: wspólnicy,
g) w spó∏dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: zarzàd,
4) zdarzeƒ, za które odpowiada osoba trzecia z tytu∏u gwarancji lub r´kojmi za wady,
wyst´pujàca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonujàcego
naprawy,
5) zdarzeƒ, które mogà byç obj´te ochronà ubezpieczeniowà na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych, a w
szczególnoÊci po˝aru, bezpoÊredniego uderzenia pioruna, wybuchu chemicznego (z
wyjàtkiem wybuchów gazów spalinowych w kot∏ach), upadku statku powietrznego,
silnego wiatru, deszczu nawalnego, gradu, Êniegu, trz´sienia ziemi, osuwania i
zapadania si´ ziemi, lawiny, zalania, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego,
dymu, implozji, huku ponaddêwi´kowego oraz innych zdarzeƒ, majàcych swojà
przyczyn´ poza ubezpieczonà maszynà, a tak˝e wskutek akcji ratowniczej zwiàzanej
z tymi zdarzeniami,
6) kradzie˝y lub jej usi∏owania, rabunku, dewastacji oraz niewyjaÊnionego zagini´cia
ubezpieczonych maszyn,
7) dzia∏ania wirusów komputerowych,
8) zaniechania obowiàzkowych okresowych przeglàdów konserwacyjnych i remontów,
9) zastosowania cz´Êci sk∏adowej maszyny wymagajàcej naprawy o czym
Ubezpieczajàcy lub jego reprezentanci wiedzieli lub powinni byli wiedzieç. Generali
ponosi odpowiedzialnoÊç w przypadku, gdy zastosowanie cz´Êci sk∏adowej nie mia∏o
wp∏ywu na powstanie szkody lub dana cz´Êç zosta∏a przed wystàpieniem szkody
prowizorycznie naprawiona za zgodà Generali.
Generali ponadto nie ponosi odpowiedzialnoÊci za:
1) szkod´, której wysokoÊç nie przekracza okreÊlonej w polisie franszyzy redukcyjnej,
2) szkody powsta∏e w materia∏ach pomocniczych, materia∏ach roboczych, np. p∏ynach
eksploatacyjnych, odczynnikach, tonerach, ch∏odziwach, Êrodkach smarnych (z
wyjàtkiem olejów w transformatorach i wy∏àcznikach pe∏niàcych rol´ izolacyjnà),
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

VII.

paliwach, wszystkich rodzajach ˝arówek i lamp, wk∏adkach topikowych,
bezpiecznikach elektrycznych, odgromnikach wydmuchowych, wymienialnych
narz´dziach np.: wiert∏a, rozdrabniarki, formy odlewnicze, no˝e, ostrza, brzeszczoty
pi∏, cz´Êciach, które w wyniku u˝ytkowania lub ich w∏aÊciwoÊci ulegajà
przyÊpieszonemu zu˝yciu np.: taÊmach przesy∏owych, sitach i w´˝ach, ogumieniu,
ok∏adzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, cz´Êciach
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, obudowach i rusztach pieców oraz
palenisk, a tak˝e dyszach palników itp. Je˝eli jednak szkoda w ww. przedmiotach
powstanie w nast´pstwie zdarzenia obj´tego ochronà na podstawie niniejszych
OWU, to Generali ponosi za nià odpowiedzialnoÊç,
fundamenty, chyba ˝e w polisie ustalono odpowiedni limit odpowiedzialnoÊci oraz
pobrana zosta∏a uzgodniona sk∏adka dodatkowa,
szkody powsta∏e w wyniku naturalnego zu˝ycia albo d∏ugotrwa∏ej degradacji
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych maszyn, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia
si´ kamienia kot∏owego, szlamu i innych osadów, dzia∏ania Êrodków ˝ràcych lub
starzenia izolacji,
straty lub szkody b´dàce bezpoÊrednim lub poÊrednim wynikiem prób, testów lub
eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny warunkach,
jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego w zwiàzku z konserwacjà,
modernizacjà, remontami lub naprawami gwarancyjnymi przedmiotu ubezpieczenia,
szkody w danych znajdujàcych si´ na ubezpieczonych noÊnikach danych w
przypadku braku znamion fizycznego uszkodzenia noÊnika danych,
szkody poÊrednie np.: utracone zyski, kary umowne, odsetki.

Suma ubezpieczenia
§7

1.
2.
3.

4.

5.

6.

OkreÊlone w polisie dla poszczególnych maszyn sumy ubezpieczenia stanowià górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci Generali w odniesieniu do ka˝dej z nich.
Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn ustalana jest na podstawie
zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego wartoÊci.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´:
1) bez uwzgl´dnienia kwoty podatku od towarów i us∏ug (VAT) – w przypadku
Ubezpieczajàcych b´dàcych p∏atnikami podatku VAT,
2) z uwzgl´dnieniem kwoty podatku od towarów i us∏ug (VAT) – w przypadku
Ubezpieczajàcych nie b´dàcych p∏atnikami podatku VAT.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç nowej wartoÊci odtworzeniowej maszyn, tj.
wartoÊci równej kosztom ich zastàpienia przez nowe maszyny o takich samych lub
najbardziej zbli˝onych parametrach u˝ytkowych dost´pnych na rynku, z uwzgl´dnieniem
kosztów, transportu, demonta˝u i ponownego monta˝u oraz op∏at celnych i innych tego
typu nale˝noÊci, bez kosztów transportu ekspresowego i lotniczego.
Suma ubezpieczenia dla danych i ich noÊników, obj´tych ochronà ubezpieczeniowà
ustalana jest jako limit odpowiedzialnoÊci, którego wielkoÊç okreÊla Ubezpieczajàcy
kierujàc si´ przewidywanà wielkoÊcià maksymalnej szkody, którà mo˝e ponieÊç wskutek
jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko).
Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o wyp∏acone odszkodowania. Za zgodà Generali i po
op∏aceniu dodatkowej sk∏adki suma ubezpieczenia mo˝e zostaç podwy˝szona do
pierwotnej wysokoÊci. OdpowiedzialnoÊç Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia
rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po op∏aceniu sk∏adki dodatkowej.
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VIII.

Sk∏adka ubezpieczeniowa
§8

1.

Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy sk∏adek Generali obowiàzujàcej
w dniu wystawienia polisy. WysokoÊç sk∏adki oraz terminy jej p∏atnoÊci sà okreÊlone w
polisie.
2. WysokoÊç stawki taryfowej uzale˝niona jest m. in. od: rodzaju i wieku maszyn b´dàcych
przedmiotem umowy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, dodatkowego zakresu
ubezpieczenia, wynikajàcego z klauzul do∏àczonych do umowy ubezpieczenia.
3. Generali nie ma obowiàzku wysy∏ania Ubezpieczajàcemu wezwaƒ do op∏acenia sk∏adki.
Wys∏anie takich wezwaƒ nie oznacza, i˝ Generali przyj´∏o na siebie taki obowiàzek.
4. Je˝eli do umowy ubezpieczenia zosta∏y wprowadzone klauzule umowne, zawierajàce
postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU, wysokoÊç
sk∏adki ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu z Ubezpieczajàcym.
5. Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e wyraziç zgod´ na roz∏o˝enie p∏atnoÊci
sk∏adki na raty. Terminy p∏atnoÊci rat oraz ich wysokoÊç sà okreÊlone w polisie. W
przypadku powstania szkody Generali ma prawo potràciç niezap∏acone lub jeszcze
niewymagalne raty sk∏adki z wyp∏acanego odszkodowania.
6. Za dat´ zap∏aty sk∏adki przyjmuje si´ dat´ dokonania przez Ubezpieczajàcego przelewu
lub wp∏aty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub
w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod
warunkiem, ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ odpowiednia iloÊç Êrodków
finansowych.
7. W razie ujawnienia okolicznoÊci, powodujàcej zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia
szkody, Generali mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´, poczynajàc od dnia, gdy zasz∏a
ta okolicznoÊç, jednak nie wczeÊniej ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w ciàgu czternastu dni od
otrzymania zawiadomienia o podwy˝szeniu sk∏adki.
8. Je˝eli ujawniona okolicznoÊç, o której mowa w ust. 7, zwi´ksza prawdopodobieƒstwo
zajÊcia szkody w takim stopniu, ˝e Generali nie zawar∏oby umowy ubezpieczenia, gdyby
o tej okolicznoÊci wiedzia∏o, Generali mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w ciàgu
miesiàca od ujawnienia tej okolicznoÊci.
9. WygaÊni´cie, wypowiedzenie lub odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym Generali udziela∏o
ochrony ubezpieczeniowej.
10. W razie wygaÊni´cia, wypowiedzenia lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia przez
Ubezpieczajàcego, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie zaistnia∏a szkoda obj´ta
ubezpieczeniem, za którà Generali wyp∏aci∏o lub wyp∏aci odszkodowanie. W razie
rozwiàzania umowy ubezpieczenia wskutek wypowiedzenia lub odstàpienia przez
Generali, sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi niezale˝nie
od tego, czy w danym okresie ubezpieczenia zaistnia∏a szkoda obj´ta ochronà
ubezpieczeniowà, za którà Generali wyp∏aci∏o lub wyp∏aci odszkodowanie.
11. WysokoÊç nale˝nej do zwrotu sk∏adki oblicza si´ proporcjonalnie do liczby dni
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Nale˝nà do zwrotu sk∏adk´ pomniejsza si´ o
op∏at´ manipulacyjnà w wysokoÊci 10% sk∏adki podlegajàcej zwrotowi, nie mniej jednak
ni˝ o 200 z∏otych.
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IX.

Zawarcie, zmiana i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia
§9

Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego
z∏o˝onego na formularzu Generali lub w innej formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast´pujàce dane:
1) nazw´ i adres Ubezpieczajàcego,
2) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz REGON,
3) miejsce ubezpieczenia,
4) sum´ ubezpieczenia okreÊlonà odr´bnie dla ka˝dej maszyny zgodnie z § 7 OWU,
5) okres ubezpieczenia.
3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do∏àczyç do wniosku wykaz maszyn z ich danymi
identyfikacyjnymi (producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny, moc).
4. Generali mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji
koniecznych do oceny ryzyka.
5. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone
w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego
na piÊmie oraz podaç wszystkie znane mu okolicznoÊci istotne dla oceny ryzyka i
ustalenia sk∏adki. Je˝eli Generali zawar∏o umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
na poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
6. Je˝eli wniosek zosta∏ sporzàdzony wadliwie, nie zawiera wszystkich danych okreÊlonych
w ust. 2 - 3 powy˝ej albo je˝eli dane podane przez Ubezpieczajàcego oka˝à si´
niewystarczajàce do dokonania przez Generali oceny ryzyka, Generali w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku poinformuje Ubezpieczajàcego o niemo˝noÊci zawarcia
umowy ubezpieczenia lub koniecznoÊci z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego nowego
wniosku.
7. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia Ubezpieczajàcemu
polisy, chyba ˝e w polisie okreÊlono inny dzieƒ jako dat´ zawarcia umowy ubezpieczenia.
Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na rzecz innej osoby polis´ dor´cza si´
Ubezpieczajàcemu.

§ 10
Zmiany w umowie ubezpieczenia
Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagajà zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci. Generali potwierdzi uzgodnionà zmian´ umowy ubezpieczenia
wystawiajàc aneks do polisy.

§ 11
Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczajàcy, b´dàcy osobà fizycznà lub jednostkà organizacyjnà nie posiadajàcà
osobowoÊci prawnej, mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a
b´dàcy osobà prawnà w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Generali mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, je˝eli:
1) odpowiedzialnoÊç Generali rozpocz´∏a si´ przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej
pierwszej raty, a Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ w terminie sk∏adki lub pierwszej raty
sk∏adki,
2) po zawarciu umowy ubezpieczenia otrzyma∏o informacj´ o naruszeniu przez
Ubezpieczajàcego lub osob´, dzia∏ajàcà w imieniu Ubezpieczajàcego i na jego rzecz,
obowiàzków, o których mowa powy˝ej w § 9 ust. 5 oraz w §§ 14 – 16.
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3.

Ka˝dej ze stron umowy ubezpieczenia przys∏uguje prawo rozwiàzania umowy z
zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.

§ 12
WygaÊni´cie umowy ubezpieczenia
1. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) z chwilà wyp∏aty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej w
polisie, je˝eli umowa ubezpieczenia dotyczy wielu maszyn, ochrona ubezpieczeniowa
trwa nadal dla pozosta∏ych maszyn,
2) z dniem nieop∏acenia kolejnej raty sk∏adki w terminie okreÊlonym w polisie,
3) przejÊcia w∏asnoÊci ubezpieczonej maszyny, stanowiàcej mienie ruchome, na inna
osob´, je˝eli umowa ubezpieczenia dotyczy wielu maszyn, ochrona ubezpieczeniowa
trwa nadal dla pozosta∏ych maszyn.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy, w terminie 30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci
kolejnej raty sk∏adki, op∏aci t´ rat´ sk∏adki, to uznaje si´, ˝e skutki okreÊlone powy˝ej w
ust. 1 pkt 2) nie nastàpi∏y, z zastrze˝eniem ˝e Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
szkody, które mia∏y miejsce mi´dzy terminem p∏atnoÊci tej raty sk∏adki a dniem zap∏aty
w∏àcznie.

X.
1.
2.

3.

XI.

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialnoÊci
§ 13
Okres ubezpieczenia okreÊlony jest w polisie.
OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia, pod
warunkiem, ˝e sk∏adka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata zostanie op∏acona w
terminie okreÊlonym w polisie. W przypadku op∏acenia sk∏adki lub jej pierwszej raty w
póêniejszym terminie odpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po
dniu op∏acenia sk∏adki.
OdpowiedzialnoÊç Generali koƒczy si´ w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia okreÊlonym
w polisie lub w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uleg∏a rozwiàzaniu lub wygas∏a, w
zale˝noÊci od tego, które z tych zdarzeƒ mia∏o miejsce wczeÊniej, z zastrze˝eniem § 12
ust. 2.

Obowiàzki ubezpieczajàcego i skutki ich niedope∏nienia
§ 14

Obowiàzki Ubezpieczajàcego
1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany podaç zgodnie z prawdà wszelkie okolicznoÊci, o które
by∏ pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest:
1) w ciàgu 5 dni roboczych zawiadomiç Generali o wszelkich zmianach okolicznoÊci,
które mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody i o
które Generali zapytywa∏o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem
umowy ubezpieczenia w innych pismach,
2) we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt podejmowaç stosowne dzia∏ania
zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione Êrodki ostro˝noÊci w celu zapobie˝enia
powstawaniu szkód, a tak˝e stosowaç si´ do decyzji i zaleceƒ wydanych w tych
sprawach przez w∏aÊciwe w∏adze oraz do wszelkich wymogów zawartych w umowie
ubezpieczenia, w tym zaleceƒ Generali w zakresie ochrony mienia i osób przed
szkodà,
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3)

3.

do przestrzegania wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczàcych
ubezpieczonych maszyn, a w szczególnoÊci przepisów o budowie i eksploatacji
maszyn oraz wewn´trznych instrukcji,
4) zawiadomiç Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia,
dotyczàcych ubezpieczonych maszyn,
5) zawiadomiç Generali o ka˝dej zmianie wartoÊci ubezpieczonych maszyn,
6) zapewniç Generali dost´p do ubezpieczonych maszyn w celu ogl´dzin ryzyka
zwiàzanego z ich ubezpieczeniem i ewentualnego sformu∏owania rekomendacji oraz
zaleceƒ dotyczàcych kontroli tego ryzyka,
7) podjàç we wskazanym terminie okreÊlone przez Generali dzia∏ania, majàce na celu
usuni´cie okolicznoÊci, które mogà doprowadziç do powstania szkody,
8) umo˝liwiç przedstawicielom Generali wglàd w dokumentacj´ zwiàzanà z eksploatacjà
ubezpieczonych maszyn, a w szczególnoÊci:
a) dokumentacj´ techniczno-ruchowà,
b) protokó∏ pomiarów i prób eksploatacyjnych,
c) protoko∏y remontów i badaƒ poremontowych.
Obowiàzki zwiàzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz innej
osoby cià˝à na Ubezpieczajàcym. Je˝eli Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na
jego rzecz, obowiàzki te cià˝à na nim od chwili, w której dowiedzia∏ si´ o tym fakcie.
Obowiàzek zap∏aty sk∏adki lub rat sk∏adki cià˝y wy∏àcznie na Ubezpieczajàcym.

§ 15
Post´powanie w przypadku szkody
1. W razie powstania szkody wskutek zajÊcia zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest:
1) u˝yç wszelkich dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub
zabezpieczenia mienia bezpoÊrednio zagro˝onego szkodà,
2) nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od wystàpienia szkody lub uzyskania o niej
informacji zawiadomiç Generali o jej powstaniu,
3) bez zgody przedstawiciela Generali nie dokonywaç ˝adnych napraw w ubezpieczonych
maszynach i zmian w miejscu wystàpienia szkody, chyba ˝e zmiana jest niezb´dna do
zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. Generali nie
mo˝e powo∏ywaç si´ na ten zakaz, je˝eli nie rozpocz´∏o czynnoÊci likwidacyjnych w
ciàgu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie,
4) umo˝liwiç przedstawicielowi Generali dokonanie czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci odszkodowania
oraz udzieliç Generali w tym celu pomocy i wyjaÊnieƒ, w szczególnoÊci udost´pniç
pe∏nà dokumentacj´ ksi´gowà dotyczàcà ubezpieczonych maszyn, umo˝liwiç
wejÊcie na teren i do obiektów, w których zasz∏a szkoda oraz zabezpieczenie lub
zatrzymanie mienie obj´tego awarià,
5) niezw∏ocznie zawiadomiç o zaistnia∏ym zdarzeniu miejscowà jednostk´ policji, je˝eli
zachodzi podejrzenie, ˝e szkoda powsta∏a w wyniku przest´pstwa,
6) bez dodatkowego wezwania niezw∏ocznie dostarczyç Generali postanowienie
prokuratora koƒczàce post´powanie prowadzone w zwiàzku ze szkodà lub odpis
prawomocnego orzeczenia sàdu,
7) zachowaç wszystkie uszkodzone cz´Êci,
8) upowa˝niç Generali, na ˝àdanie Generali, do rozporzàdzania odzyskami z maszyn
obj´tych awarià, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar awarii nadajà si´ do dalszego
u˝ytku lub sprzeda˝y,
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9)
2.

przedstawiç udokumentowany wykaz maszyn obj´tych awarià, wraz z
udokumentowanym wyliczeniem poniesionych strat.
Zawiadomienie o powstaniu szkody powinno zawieraç okreÊlenie daty, godziny,
okolicznoÊci powstania oraz przedmiotu szkody,

§ 16
Skutki niedope∏nienia obowiàzków
1. Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub ograniczyç jego wysokoÊç, je˝eli
Ubezpieczajàcy lub osoba dzia∏ajàca w jego imieniu lub na jego rzecz, zataili lub podali
niezgodnie z prawdà okolicznoÊci, o które Ubezpieczajàcy by∏ pytany przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, nie zastosowali Êrodków zabezpieczenia mienia, okreÊlonych
powy˝ej w § 14 i § 15 lub je˝eli nie zosta∏y dope∏nione inne obowiàzki okreÊlone w
niniejszych OWU, chyba ˝e okolicznoÊci te lub niedope∏nienie obowiàzków nie mia∏y
wp∏ywu na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody, na zwi´kszenie jej
rozmiaru lub na ustalenie okolicznoÊci jej powstania.
2. W przypadku niedope∏nienia obowiàzku, o którym mowa w § 14 ust.2 pkt 5) i zani˝enia
sumy ubezpieczenia, przy wyp∏acie odszkodowania stosuje si´ zasad´ odpowiedzialnoÊci
proporcjonalnej okreÊlonej w § 19 ust. 1 niniejszych OWU.

XII.
1.

2.

3.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci odszkodowania
§ 17
Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn okreÊla si´ nast´pujàco:
1) w przypadku szkody cz´Êciowej, je˝eli maszyna kwalifikuje si´ do naprawy – rozmiar
szkody odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzgl´dnieniem kosztów transportu,
demonta˝u i ponownego monta˝u, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub
kalkulacjà Ubezpieczajàcego, który usunà∏ szkod´ we w∏asnym zakresie oraz op∏at
celnych i innych tego typu nale˝noÊci z wy∏àczeniem kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody ca∏kowitej, je˝eli maszyna kwalifikuje si´ do wymiany – rozmiar
szkody odpowiada jej wartoÊci rzeczywistej bezpoÊrednio przed wystàpieniem szkody.
Przez wartoÊç rzeczywistà rozumie si´ nowà wartoÊç odtworzeniowà maszyny w
rozumieniu § 7 ust. 4 OWU pomniejszonà o stopieƒ zu˝ycia technicznego.
Je˝eli koszty naprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 sà wy˝sze ni˝ wartoÊç rzeczywista
ubezpieczonej maszyny bezpoÊrednio przed wystàpieniem szkody, rozmiar szkody
okreÊla si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 1 pkt 2.
Rachunek kosztów naprawy przedstawiony przez Ubezpieczajàcego podlega weryfikacji
przez Generali co do zakresu robót i zastosowanych cenników. W przypadku usuwania
skutków szkody we w∏asnym zakresie przez Ubezpieczajàcego, przed∏o˝ona kalkulacja
kosztów naprawy nie mo˝e zawieraç narzutów na koszty ogólnozak∏adowe oraz zysku.

§ 18
1.

2.

Generali nie pokrywa kosztów dodatkowych zwiàzanych ze zmianà lub modernizacjà
ubezpieczonej maszyny dokonanà przy okazji usuwania szkody obj´tej ubezpieczeniem,
chyba ˝e nie by∏o alternatywnej mo˝liwoÊci przywrócenia jej do stanu przed wystàpieniem
szkody. Powy˝sza decyzja musi uzyskaç akceptacj´ Generali przed przystàpieniem do
dokonania naprawy, a odszkodowanie nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia.
Przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych potrzebnych do przywrócenia
stanu istniejàcego przed szkodà,
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2)
3.

4.
5.

6.
7.

kosztów poniesionych na odka˝enie pozosta∏oÊci po szkodzie, usuni´cie
zanieczyszczeƒ Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów.
W granicach sumy ubezpieczenia Generali pokrywa faktycznie poniesione i
udokumentowane koszty:
1) zwiàzane z akcjà ratowniczà ubezpieczonych maszyn prowadzonà w zwiàzku ze
zdarzeniami obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà,
2) wynik∏e z zastosowania wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody
obj´tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onych
ubezpieczonych maszyn przed szkodà, je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne. Je˝eli koszty te dotyczà mienia ubezpieczonego i
nieubezpieczonego Generali pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych
kosztów poniesionych przez Ubezpieczajàcego, w jakiej wartoÊç mienia
ubezpieczonego pozostaje do wartoÊci ca∏ego mienia. W przypadku braku
mo˝liwoÊci ustalenia tych wartoÊci Generali pokryje 50% wartoÊci tych kosztów,
3) koszty uprzàtni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie w ubezpieczonych maszynach,
maksymalnie do 5% ustalonej wysokoÊci szkody obj´tej zakresem ubezpieczenia.
WysokoÊç odszkodowania pomniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç
przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki, naprawy lub sprzeda˝y,
Od wartoÊci ustalonego odszkodowania potràca si´ franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci
okreÊlonej w polisie. W przypadku szkody w wi´cej ni˝ jednej ubezpieczonej maszynie, na
skutek tego samego zdarzenia, zastosowana zostanie kwota najwy˝szej franszyzy
redukcyjnej spoÊród okreÊlonych dla wszystkich ubezpieczonych maszyn, które uleg∏y
awarii wskutek tego zdarzenia.
Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowià cz´Êç
koƒcowych napraw i nie podwy˝szajà ca∏kowitego kosztu naprawy.
Odszkodowanie nie obejmuje podatku od towarów i us∏ug (VAT) w takim zakresie, w
jakim Ubezpieczajàcy mo˝e odliczyç ten podatek zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami

§ 19
Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie
1. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i okreÊlona w polisie suma ubezpieczenia dla
maszyny dotkni´tej szkodà jest ni˝sza od jej nowej wartoÊci odtworzeniowej w dniu
powstania szkody (niedoubezpieczenie), to odszkodowanie zmniejsza si´ w takiej
proporcji, w jakiej w dniu powstania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do jej
faktycznej wartoÊci. W takiej samej proporcji zmniejsza si´ wyp∏at´ z tytu∏u kosztów
dodatkowych, o których mowa w § 18 ust 3 OWU.
2. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i okreÊlona w polisie suma ubezpieczenia dla
maszyny dotkni´tej szkodà jest wy˝sza od jej nowej wartoÊci odtworzeniowej w dniu
powstania szkody (nadubezpieczenie), Generali odpowiada tylko do faktycznej wysokoÊci
poniesionej szkody.

XIII.

Wyp∏ata odszkodowania
§ 20

1.
2.
3.

Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç do Generali dokumenty niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed∏o˝onych przez Ubezpieczajàcego
rachunków, kosztorysów i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem rozmiaru szkody.
Generali wyp∏aci odszkodowanie w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, ustalonej
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4.

5.

6.

7.

8.

zgodnie z zasadami okreÊlonymi w §§ 17 - 19, nie wi´kszej jednak ni˝ suma
ubezpieczenia okreÊlona w polisie, stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali.
W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej umów ubezpieczenia z tego
samego zdarzenia na sumy ubezpieczenia ∏àcznie przewy˝szajàce wysokoÊç szkody,
Generali wyp∏aci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez Generali suma
ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikajàcych z podwójnego lub
wielokrotnego ubezpieczenia.
Je˝eli po zajÊciu zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem albo w ciàgu ostatniego miesiàca
przed jego zajÊciem ujawni∏a si´ okolicznoÊç zwi´kszajàca prawdopodobieƒstwo jego
wystàpienia, Generali mo˝e odpowiednio zmniejszyç wyp∏acane odszkodowanie.
Je˝eli po zajÊciu zdarzenia obj´tego ubezpieczeniem albo w ciàgu ostatniego miesiàca
przed jego zajÊciem ujawni∏a si´ okolicznoÊç pociàgajàca za sobà takie zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa jego wystàpienia, ˝e Generali nie zawar∏oby umowy ubezpieczenia,
gdyby ta okolicznoÊç by∏a mu znana, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
lub jego cz´Êci, pod warunkiem ˝e ujawniona okolicznoÊç by∏a wy∏àcznà przyczynà
zajÊcia tego zdarzenia.
Ka˝da ze stron mo˝e na w∏asny koszt powo∏aç bieg∏ego rzeczoznawc´ do ustalenia
wysokoÊci szkody oraz jej przyczyny. W razie rozbie˝noÊci w opiniach bieg∏ych
rzeczoznawców strony mogà powo∏aç arbitra, który wyda wià˝àcà dla nich opini´. Koszty
jego powo∏ania ponoszà w równej cz´Êci obydwie strony.
Generali wyp∏aci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
szkodzie, chyba ˝e wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
lub wysokoÊci odszkodowania w terminie 30 dni okaza∏o si´ niemo˝liwe; wówczas
odszkodowanie zostanie wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, z tym ˝e Generali
wyp∏aci bezspornà w Êwietle przed∏o˝onych dokumentów cz´Êç odszkodowania w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

XIV.

Fa∏szywe roszczenia
§ 21

Je˝eli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytu∏u umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
niniejszych OWU okaza∏o si´ pod jakimkolwiek wzgl´dem fa∏szywe, lub gdyby Ubezpieczajàcy
lub ktokolwiek uprawniony do dzia∏ania w jego imieniu u˝y∏ fa∏szywych Êrodków lub zabiegów
w celu uzyskania korzyÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, bàdê te˝ w przypadku, gdy
szkoda zosta∏a spowodowana umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego lub za jego przyzwoleniem,
wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytu∏u takiej umowy ubezpieczenia podlegajà
utracie.

XV.

Regres ubezpieczeniowy
§ 22

1.

2.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie
Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci
wyp∏aconego odszkodowania (roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie przechodzi na
Generali, je˝eli sprawcà szkody jest osoba, za którà Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç.
Je˝eli Generali pokry∏o tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do
pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali.
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn od Awarii
3.

4.

Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu
roszczeƒ regresowych, w tym dostarczyç odpowiednie dokumenty oraz udzieliç
niezb´dnych informacji.
Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody Generali zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej,
odpowiedzialnej za szkod´ lub je ograniczy∏, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty
odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie si´ lub ograniczenie
roszczenia zosta∏o ujawnione po wyp∏acie odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç od
Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.

XVI.

Postanowienia koƒcowe
§ 23

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza
si´ z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi
lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wp∏ywu do
Generali.
Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie
zgadza si´ z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo˝e wnieÊç
skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami
ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,
która wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Wszelkie spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b´dà rozpatrywane przez sàd
w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego.
Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce umowy ubezpieczenia powinny byç
przesy∏ane w formie pisemnej na adres siedziby Generali. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏
adres i nie zawiadomi∏ o tym Generali, przyjmuje si´, ˝e Generali dope∏ni∏o obowiàzku
zawiadomienia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane na ostatni adres Ubezpieczajàcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje si´
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y przyj´te uchwa∏à Zarzàdu Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Nr NL/2/2/12/2003 w dniu 17 grudnia 2003 r. i wchodzà w
˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Zygmunt Kostkiewicz

Jaros∏aw Mastalerz

Cz∏onek Zarzàdu
Generali TU S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali TU S.A.
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KLAUZULA 006
UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH
NADLICZBOWYCH, NOCNYCH I W DNIACH WOLNYCH OD PRACY ORAZ
FRACHTU EKSPRESOWEGO
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza si´ zakres pokrycia
ubezpieczeniowego o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wy∏àczeniem frachtu lotniczego), pod
warunkiem, ˝e takie koszty sà poniesione w zwiàzku ze szkodà w ubezpieczonych maszynach
lub urzàdzeniach podlegajàcych odszkodowaniu w ramach niniejszej Umowy.
Limit odpowiedzialnoÊci na jedno zdarzenie oraz franszyz´ redukcyjnà okreÊla si´ w polisie.

KLAUZULA 007
UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW FRACHTU LOTNICZEGO
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza si´ zakres pokrycia
ubezpieczeniowego o koszty frachtu lotniczego o ile takie koszty sà poniesione w zwiàzku ze
szkodà w ubezpieczonych maszynach i urzàdzeniach podlegajàcych odszkodowaniu w
ramach niniejszej Umowy.
Limit odpowiedzialnoÊci na jedno zdarzenie oraz franszyz´ redukcyjnà okreÊla si´ w polisie.

KLAUZULA 313
UBEZPIECZENIE RYZYKA BEZPOÂREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA,
WEWN¢TRZNEGO OGNIA, WEWN¢TRZNEGO WYBUCHU CHEMICZNEGO
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza si´ zakres ochrony
ubezpieczeniowej w odniesieniu do ubezpieczonych maszyn i urzàdzeƒ o nast´pujàce ryzyka:
1. bezpoÊrednie uderzenie pioruna,
2. wewn´trzny ogieƒ,
3. wewn´trzny wybuch chemiczny
Generali odpowiada równie˝ za szkody powsta∏e w wyniku gaszenia ognia b´dàcego
skutkiem ww. zdarzeƒ.
Szkody powsta∏e w mieniu otaczajàcym ubezpieczone maszyny i urzàdzenia b´dàce
nast´pstwem:
1. bezpoÊredniego uderzenia pioruna
2. rozprzestrzeniania si´ wewn´trznego ognia oraz jego gaszenia,
3. wewn´trznego wybuchu chemicznego,
nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà.
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KLAUZULA 315
UBEZPIECZENIE RYZYKA UTRATY SUBSTANCJI WSKUTEK WYCIEKU ZE
ZBIORNIKA
1.

2.

3.

4.

Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza si´ zakres pokrycia
ubezpieczeniowego o ryzyko utraty surowców, pó∏produktów, produktów spowodowane
wyciekiem ze zbiorników, pod warunkiem, ˝e takie zdarzenie jest nast´pstwem szkody
podlegajàcej odszkodowaniu w ramach polisy.
Generali T.U. S.A. zapewni Ubezpieczajàcemu odszkodowanie za utrat´ substancji w
wysokoÊci okreÊlonej jak ni˝ej:
1) dla produktów wytwarzanych przez Ubezpieczajàcego – koszt wytworzenia, nie
wy˝szy jednak ni˝ cena jakà uzyska∏by Ubezpieczajàcy z tytu∏u ich sprzeda˝y,
pomniejszony o zaoszcz´dzone koszty produkcji nie zakoƒczonej w momencie
wystàpienia szkody;
2) dla produktów sprzedawanych przez Ubezpieczajàcego – wartoÊç odtworzeniowa,
nie wy˝sza ni˝ cena jakà uzyska∏by Ubezpieczajàcy z tytu∏u ich sprzeda˝y
pomniejszona o koszty nie poniesione;
3) dla produktów, które mogà byç ponownie u˝yte – koszty oczyszczenia i przywrócenia
jakoÊci do stanu przed zaistnieniem szkody, pod warunkiem, ˝e takie koszty nie sà
wi´ksze ni˝ koszty okreÊlone w ppkt. 1) i 2).
Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody poÊrednie spowodowane przez
zanieczyszczenie Êrodowiska, usuwanie substancji b´dàcych przedmiotem wycieku lub
szkody w mieniu otaczajàcym, tj. mieniu znajdujàcym si´ w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w polisie oraz b´dàcym w posiadaniu Ubezpieczajàcego na podstawie tytu∏u
prawnego.
Limit odpowiedzialnoÊci na jedno zdarzenie oraz franszyz´ redukcyjnà okreÊla si´ w
polisie.

KLAUZULA 320
UBEZPIECZENIE RYZYKA UTRATY OLEJU SMAROWEGO LUB CZYNNIKÓW
CH¸ODNICZYCH I P¸YNÓW CH¸ODZÑCYCH
1.

2.

Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej rozszerza si´ zakres pokrycia
ubezpieczeniowego o ryzyko utraty oleju smarowego lub czynników ch∏odniczych,
p∏ynów ch∏odzàcych, z zastrze˝eniem, ˝e w polisie zadeklarowano oddzielne sumy
ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników ch∏odniczych i p∏ynów ch∏odzàcych.
WysokoÊç odszkodowania w odniesieniu do mienia okreÊlonego w pkt. 1 ustalona
wed∏ug zasad podanych w OWU., zostanie pomniejszona o stopieƒ zu˝ycia okreÊlony na
dzieƒ powstania szkody, o ile nie zosta∏ okreÊlony on wczeÊniej przez producenta.

KLAUZULA 331
OKREÂLENIE ZU˚YCIA W PRZYPADKU PRZEZWAJANIA MASZYN
ELEKTRYCZNYCH (NP. SILNIKÓW, GENERATORÓW,
TRANSFORMATORÓW)
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. WysokoÊç odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych maszyn elektrycznych –
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2.

w przypadku koniecznoÊci ich przezwojenia w celu dokonania naprawy – ustalona
zgodnie z zasadami podanymi w OWU, zostaje pomniejszona o wskaênik zu˝ycia,
okreÊlony na dzieƒ wystàpienia szkody.
Wskaênik ten nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ 10% na rok, jednak nie wy˝szy ni˝ 60% ∏àcznie.

KLAUZULA 332
OKREÂLENIE ZU˚YCIA W PRZYPADKU NAPRAW SILNIKÓW
SPALINOWYCH (NP. WYSOKOPR¢˚NYCH, - DIESLA, GAZOWYCH
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. W przypadku uszkodzenia cz´Êci silników spalinowych takich jak: tuleje, cylindry, cylindry
w∏àcznie z wyposa˝eniem i t∏okami, pokrywy g∏owic, wysokoÊç odszkodowania w
odniesieniu do uszkodzonych cz´Êci ustalona wg zasad podanych w OWU zostaje
pomniejszona o wskaênik zu˝ycia okreÊlony w dniu wystàpienia szkody.
2. Wskaênik ten nie mo˝e byç ni˝szy ni˝ 10% na rok, jednak nie wy˝szy ni˝ 60% ∏àcznie.

KLAUZULA 342
PRZEGLÑDY MASZYN DOCISKOWYCH
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. Ubezpieczajàcy zleci na w∏asny koszt przeglàd wszystkich cz´Êci maszyn dociskowych
poddanych dzia∏aniom wysokich napr´˝eƒ oraz poinformuje Generali T.U. S.A. z co
najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A. móg∏
uczestniczyç w przeglàdzie.
2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zorganizowania inspekcji z udzia∏em eksperta, w
trakcie prób nie niszczàcych i przedstawienia Generali T.U. S.A. raportu z dokonanej
inspekcji. Powo∏any ekspert powinien okreÊliç dat´ kolejnej inspekcji.
3. Powy˝sze przeglàdy/ inspekcje powinny byç organizowane co najmniej co 12 miesi´cy.
4. Daty kolejnych przeglàdów ustalane sà niezale˝nie od daty rozpocz´cia ubezpieczenia.
5. Ubezpieczajàcy mo˝e ubiegaç si´ o wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy przeglàdami.
Wyd∏u˝enie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U. S.A. nie spowoduje
to wzrostu ryzyka.
6. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zastosuje si´ do warunków wymienionych w niniejszej Klauzuli,
Generali T.U. S.A. b´dzie zwolnione z odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane przez
jakiekolwiek okolicznoÊci, które mog∏yby byç ujawnione, gdyby przeglàd mia∏ miejsce.

KLAUZULA 343
PRZEGLÑDY SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH DWUBIEGOWYCH O MOCY
POWY˚EJ 750 KW I CZTERO – LUB WI¢CEJ BIEGUNOWY O MOCY
POWY˚EJ 1 000 KW
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. Ubezpieczajàcy zleci na w∏asny koszt przeglàd otwartego silnika po 8 000 godzin pracy
lub 500 uruchomieniach lub nie póêniej ni˝ dwa lata od daty ostatniego przeglàdu oraz
poinformuje Generali T.U. S.A. z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby
przedstawiciel Generali T.U. S.A. móg∏ uczestniczyç w przeglàdzie.
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2.
3.
4.

5.

6.

Nowy silnik elektryczny musi byç poddany przeglàdowi po 2 000 godzin pracy lub nie
póêniej ni˝ po roku eksploatacji.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dostarczyç Generali T.U. S.A. raporty z dokonanych
przeglàdów.
Okresy mi´dzy kolejnymi przeglàdami sà liczone od pierwszego w∏àczenia lub od
ostatniego przeglàdu danego turbogeneratora lub jego cz´Êci niezale˝nie od daty
rozpocz´cia ubezpieczenia.
Ubezpieczajàcy mo˝e ubiegaç si´ o wyd∏u˝enie okresów mi´dzy przeglàdami.
Wyd∏u˝enie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U S.A. nie spowoduje
to wzrostu ryzyka.
Je˝eli Ubezpieczajàcy nie stosuje si´ do wymagaƒ niniejszej Klauzuli, Generali T.U. S.A.
b´dzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane przez
jakiekolwiek okolicznoÊci, które mog∏yby byç ujawnione, gdyby przeglàd mia∏ miejsce.

KLAUZULA 344
PRZEGLÑDY TURBIN PAROWYCH, WODNYCH I GAZOWYCH ORAZ
TURBOZESPO¸ÓW
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. Ubezpieczajàcy zleci na w∏asny koszt przeglàd otwartego turbozespo∏u lub jego cz´Êci
w ni˝ej wymienionych okresach oraz poinformuje Generali T.U. S.A. z co najmniej
2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A. móg∏
uczestniczyç w przeglàdzie:
1) Turbiny parowe i turbozespo∏y pracujàce w przewa˝ajàcym stopniu ze sta∏ym
obcià˝eniem oraz wyposa˝one w nowoczesne oprzyrzàdowanie, które umo˝liwia
pe∏nà kontrol´ stanu maszyn, muszà byç poddawane przeglàdowi co najmniej co
cztery lata;
2) Turbiny parowe i turbozespo∏y inne ni˝ wymienione w ppkt 1) – co najmniej co trzy
lata;
3) Turbiny wodne i turbozespo∏y muszà byç poddawane przeglàdom zgodnie z
zaleceniem producenta, nie rzadziej jednak ni˝ co dwa lata;
4) Turbiny gazowe i turbozespo∏y gazowe musza byç poddawane przeglàdom zgodnie
z zaleceniem producenta.
2. Okresy przeglàdów sà liczone od pierwszego w∏àczenia lub od ostatniego przeglàdu
danego turbozespo∏u lub jego cz´Êci, niezale˝nie od daty rozpocz´cia ubezpieczenia.
3. Ubezpieczajàcy poinformuje Generali T.U. S.A. o ka˝dej istotnej zmianie w pracy
turbozespo∏u i obie strony wspólnie zadecydujà o krokach, jakie powinny byç
przedsi´wzi´te.
4. Ubezpieczajàcy mo˝e ubiegaç si´ o wyd∏u˝enie okresów pomi´dzy przeglàdami.
Wyd∏u˝enie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Generali T.U. S.A. nie spowoduje
to wzrostu ryzyka.
5. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy nie dotrzyma terminów okreÊlonych w pkt. 1 ppkt do
4) z zastrze˝eniem pkt. 5) a nastàpi szkoda obj´ta niniejszym ubezpieczeniem, wówczas
Generali T.U. S.A. pokrywa dodatkowe koszty naprawy, z wy∏àczeniem kosztów
demonta˝u i monta˝u oraz innych kosztów, które musia∏yby zostaç poniesione przez
Ubezpieczajàcego w celu dokonania przeglàdu. Takie koszty demonta˝u i monta˝u oraz
inne koszty zwiàzane z przeprowadzeniem przeglàdu sà zaliczane do kosztów przeglàdu.
6. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zastosuje si´ do wymagaƒ niniejszej klauzuli, Generali T.U. S.A.
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b´dzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialnoÊci za straty lub uszkodzenia spowodowane
przez jakiekolwiek okolicznoÊci, które mog∏yby byç ujawnione, gdyby przeglàd mia∏
miejsce.

KLAUZULA 345
PRZEGLÑDY I INSPEKCJE KOT¸ÓW
Z zastrze˝eniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowieƒ Umowy
uzgodniono, ˝e na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej wprowadza si´ nast´pujàce
postanowienia:
1. Ubezpieczajàcy zleca na w∏asny koszt corocznà lub w terminach przewidzianych w
obowiàzujàcych przepisach przeglàdy kot∏ów. Ubezpieczajàcy zleca tak˝e na swój w∏asny
koszt przeglàd lub inspekcj´ wymaganà przez odpowiedni urzàd nadzoru lub przez
producenta.
2. Ubezpieczajàcy poinformuje Generali T.U. S.A. o takim przeglàdzie lub inspekcji nie
póêniej ni˝ na dwa tygodnie przed jej terminem, tak aby przedstawiciel Generali T.U. S.A.
móg∏ wziàç w niej udzia∏.
3. Daty kolejnych przeglàdów ustala si´ niezale˝nie od daty rozpocz´cia ubezpieczenia.
4. Ubezpieczajàcy mo˝e ubiegaç si´ o wyd∏u˝enie okresu pomi´dzy przeglàdami lub
inspekcjami. Takie wyd∏u˝enie mo˝e zostaç zaakceptowane pod warunkiem, ˝e zostanie
równie˝ zaakceptowane przez odpowiedni urzàd nadzoru i w opinii Generali T.U. S.A. nie
spowoduje to wzrostu ryzyka.
5. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie zastosuje si´ do wymagaƒ niniejszej Klauzuli, Generali T.U. S.A.
b´dzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane przez
jakiekolwiek okolicznoÊci, które mog∏yby byç ujawnione, gdyby inspekcja lub przeglàd
mia∏y miejsce.
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W ramach Generalnej Umowy Ubezpieczenia Przedmiotów Leasingu zawartej pomi´dzy
Generali T.U. S.A. a Siemens Finance Sp. z o.o. majà zastosowanie nast´pujàce warunki
ubezpieczenia:
a) w odniesieniu do elektronicznych urzàdzeƒ biurowych majà zastosowanie Ogólne
Warunki Ubezpieczenia urzàdzeƒ elektronicznych od wszystkich ryzyk, zatwierdzone
Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr NL/5/12/1999 z dnia 21 grudnia 1999 roku z w∏àczeniem
Klauzuli 101/1 – Ubezpieczenie urzàdzeƒ przenoÊnych oraz Klauzuli 120 – Ubezpieczenie
noÊników obrazu w urzàdzeniach fotokopiujàcych.
b) w odniesieniu do maszyn i urzàdzeƒ budowlanych majà zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych, zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali
Nr NL/2/9/2000 z dnia 26 wrzeÊnia 2000 roku z w∏àczeniem Klauzuli 401 - Rozszerzenie
zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powsta∏e w czasie transportu maszyn lub
urzàdzeƒ i Klauzuli 402 - Rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powsta∏e
w czasie poruszania si´ maszyn budowlanych po drogach publicznych. Ochrona
ubezpieczeniowa gwarantowana w ramach niniejszej Umowy Generalnej obejmuje
równie˝ cz´Êci sk∏adowe tych maszyn i urzàdzeƒ, które to cz´Êci sà wykorzystywane do
pracy pod ziemià.
c) w odniesieniu do sprz´tu medycznego majà zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk, zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr
NL/1/1/2000 z dnia 28 stycznia 2000 r. z wy∏àczeniem postanowieƒ paragrafu 5 ppkt. 3.11,
3.13 oraz z w∏àczeniem Klauzuli 101/1 - Ubezpieczenie urzàdzeƒ przenoÊnych i Klauzuli
101/2 - Ubezpieczenie urzàdzeƒ elektronicznych na sta∏e zainstalowanych w pojazdach
samochodowych.
d) w odniesieniu do maszyn i urzàdzeƒ rolniczych majà zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych, zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali
Nr NL/2/9/2000 z dnia 26 wrzeÊnia 2000 roku z w∏àczeniem Klauzuli 402 - Rozszerzenie
zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powsta∏e w czasie poruszania si´ maszyn
budowlanych po drogach publicznych.
e) w odniesieniu do maszyn produkcyjnych majà zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk, zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr
NL/1/1/2000 z dnia 28 stycznia 2000r. z wy∏àczeniem postanowieƒ paragrafu 5 ppkt. 3.11,
3.13 oraz OWU Maszyn od Awarii zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr
NL/2/2/12/2003 z dnia 17 grudnia 2003r.
f) w odniesieniu do oprzyrzàdowania stacji benzynowych, linii technologicznych, mebli oraz
pozosta∏ych maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia majà zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk, zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr
NL/1/1/2000 z dnia 28 stycznia 2000 r z wy∏àczeniem ryzyka uderzenia pojazdu
mechanicznego w odniesieniu do dystrybutorów na stacjach benzynowych oraz z
wy∏àczeniem postanowieƒ paragrafu 5 ppkt. 3.11, 3.13.
Franszyzy redukcyjne:
a) Elektroniczne urzàdzenia biurowe
• Stacjonarne - 500 PLN w ka˝dej szkodzie
• PrzenoÊne – 25% ustalonego odszkodowania w odniesieniu do ryzyka kradzie˝y z
w∏amaniem i rabunku oraz upuszczenia urzàdzenia nie mniej jednak ni˝ 500 PLN,
500 PLN w ka˝dej szkodzie w odniesieniu do pozosta∏ych ryzyk
b) Maszyny i urzàdzenia budowlane
• 10% wysokoÊci szkody nie mniej ni˝ 3.000 PLN, z zastrze˝eniem Klauzuli 401 - 5%
wysokoÊci szkody nie mniej ni˝ 2.500,00 PLN.
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• Ruchome - 10% wysokoçci szkody nie mniej ni˝ 3.000 PLN
Sprz´t medyczny (z wy∏àczeniem sprz´tu dla publicznych placówek s∏u˝by zdrowia)
• 2.500 PLN w ka˝dej szkodzie
d) Sprz´t medyczny dla publicznych placówek s∏u˝by zdrowia
• 5.500 PLN w ka˝dej szkodzie
e) Maszyny produkcyjne
• 10% wysokoÊci szkody nie mniej ni˝ 3.000 PLN
f) Maszyny i urzàdzenia rolnicze
• przy sumie ubezpieczenia do 10.000 PLN – 10% szkody nie mniej ni˝ 500 PLN
• przy sumie ubezpieczenia od 10.001 PLN do 30.000 PLN – 10% szkody nie mniej ni˝
1.000 PLN
• przy sumie ubezpieczenia od 30.001 PLN do 50.000 PLN – 10% szkody nie mniej ni˝
2.000 PLN
• przy sumie ubezpieczenia od 50.001 PLN – 10% szkody nie mniej ni˝ 3.000 PLN
f) Oprzyrzàdowanie stacji benzynowych, linie technologiczne do obróbki spo˝ywczej, meble
oraz inne nie uj´te powy˝ej maszyny i urzàdzenia oraz wyposa˝enie
• przy sumie ubezpieczenia do 500.000 PLN – 1.500 PLN w ka˝dej szkodzie
• przy sumie ubezpieczenia powy˝ej 500.000 PLN – 3.000 PLN.
c)
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