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ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

 Poniżej przedstawiono zakres ochrony ubezpieczeniowej.  
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 
(OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają one włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Ubezpieczającego.  
Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w programie ubezpieczenia 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU. Postanowienia OWU ograniczające lub 
wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w programie 
ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub 
załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z 
programu ubezpieczenia.  
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów 
OWU nie są limitowane.  
 
Ubezpieczenia majątkowe 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (z wyłączeniem powodzi). 
Szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym, będące następstwem, co najmniej wymie-
nionych poniżej ryzyk: 

1) ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, 
2) bezpośrednie uderzenie pioruna, 
3) eksplozja, 
4) upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
5) upadek drzew i innych obiektów, 
6) uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
7) huk ponaddźwiękowy, 
8) huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s, 
9) deszcz nawalny i grad, 
10) napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 

ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia są-
siedniego na ubezpieczone mienie, 

11) zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, 
12) lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, 
13) zalanie, w tym m.in. wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub 

inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na 
skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych 
zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanaliza-
cyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź 
wysokich temperatur a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu 
lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli 
do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów 
budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda 
powstała nagle i niespodziewanie, 
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14) zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia, 

15) następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarze-
niami. 

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdej jednostki 
z osobna 
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane  
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego 
zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją, jeżeli 
ratunek ma na celu zmniejszenie strat. 

 
1) Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy 
oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.  
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdej jednostki 
z osobna. 
 
2) Obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej i parkowej np. 
altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące 
utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez 
fundamentów, stragany, szklarnie.  
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie. 
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane  
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego 
zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli 
ratunek ma na celu zmniejszenie strat.  
 
Rodzaj wartości: księgowa 
System: na sumy stałe  
Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – 
Zestawienie sum ubezpieczenia  
 

2. Ubezpieczenie mienia od skutków powodzi. 
Szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym, będące następstwem powodzi, powódź 
rozumiana m.in., jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu 
wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 
także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu 
wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk, 
 
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ponadto zakład 
ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane                                 z 
zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego 
zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją, jeżeli 
ratunek ma na celu zmniejszenie strat. 
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3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń. 
Ubezpieczenie od wszelkich szkód materialnych i wszelkich ryzyk (nazwanych i niena-
zwanych), polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpie-
czenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje, co najmniej następujące ryzyka: 

− działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego 
i świadomego działania), 

− kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 

− działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypale-
niu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderze-
nia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 
gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

− działanie wody tj. m.in. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cie-
czy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek 
tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie 
otwartych kranów lub innych zaworów, 

− działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny, osunięcie się ziemi, 

− wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się do-
piero po okresie gwarancji, 

− zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 

− pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 

− koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w ramach sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia, 

Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego- ubezpieczyciel rozszerza zakres 
ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (w tym telefony komórkowe) używanym do celów 
służbowych poza miejscem ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe 
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego 
braku. 

4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku i ryzyka dewastacji. 
Ubezpieczenie obejmuje całość mienia (w tym sprzęt elektroniczny nieobjęty 
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), które znajdują 
się w poszczególnych rodzajach ewidencji ruchomości, (za wyjątkiem środków trans-
portowych ujętych w grupie VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu ko-
munikacyjnemu). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również wartości pieniężne (gotówka) przechowy-
wane lub transportowane przez ubezpieczane jednostki w związku z prowadzoną dzia-
łalnością np. gotówka przechowywana w kasie jednostki. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także ryzyko „kradzieży zwykłej” ubezpie-
czonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież 
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zwykła rozumiana jest, jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór 
mienia w celu jego przywłaszczenia. 
Podane sumy ubezpieczenia  stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
dla każdej jednostki z osobna ujętej w zapytaniu. 
Sumy ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia oraz dodatkowe rozszerzenia 
podane są poniżej: 
 

 Kradzież z włamaniem i 
rabunek 

Dewastacja 
(wandalizm) 

Środki trwałe 
 

200 000 zł 100 000 zł 

Pozostałe wyposażenie (np. mienie 
nisko cenne, inne rejestry) 

Środki obrotowe 

Mienie, z którego Ubezpieczony 
korzysta na podstawie umowy 
najmu, leasingu, dzierżawy lub 
innej umowy użytkowania  

Wartości pieniężne w schowku  
50 000 zł - 

Wartości pieniężne w transporcie 

Zbiory biblioteczne  20 000 zł 10 000 zł 

RAZEM  270 000 zł 110 000 zł 

 
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:  
1) Koszty naprawy zabezpieczeń  
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie zewnętrzne i wewnętrzne 
(zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe 
bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, 
zainstalowane na oraz w budynkach lub budowlach stanowiących jego własność lub 
przez niego użytkowanych (np. armatura sanitarna, grzejniki, rynny np.).  
Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
3) Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się 
w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest, jako niepozostawiający 
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody 
w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod 
warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :  
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;  
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym,  
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi 
przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,  
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d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.  
Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.. 
 

5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. 
Ubezpieczenie obejmuje - szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie 
ścienne i dachowe, płyty szklane będące składową części mebli, gablot, kontuarów, 
stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, 
przegrody ścienne, boksów i kabin, wiaty przystankowe, lustra wiszące, stojące i 
wmontowane w ścianach - stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w 
tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, witraże, rurki neonowe, szklane, 
ceramiczne i kamienne wykładziny ścian – w systemie wszystkich ryzyk.  
Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia – 10 000, 00 zł. 
Podana suma ubezpieczenia dotyczy każdej jednostki i stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1 000 000 zł  
 
1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody powstałe w związku z: 

- prowadzoną działalnością, 
- posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym szkody powstałe                                            
w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, 
- nadzorem właścicielskim nad jednostkami organizacyjnymi, 
- wydawaniem rozstrzygnięć na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, 
- nadzorem nad podopiecznymi, 
- działaniami podopiecznych. 
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku 
z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w 
takiej działalności, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody: 
- wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy, 
podlimit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy, 
- powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy, 
- wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprez, niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. teren otwarty lub 
zamknięty, liczby uczestników czy  rodzaju imprezy itp.  podlimit 300 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie, 
- z tytułu organizacji wycieczek szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek 
sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, zabaw tanecznych, 
zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dożynek, Sylwestra itp. podlimit 300 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie, 
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- wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności 
edukacyjnej, rekreacyjnej i wychowawczej w placówkach oświatowych oraz 
wychowawczych, z uwzględnieniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem 
stołówek w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą lub inną chorobą 
przenoszoną drogą pokarmową, podlimit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia, 
- powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z 
uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą lub inne zatrucia drogą 
pokarmową), również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz 
podopiecznych ( opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem 
chorób zakaźnych (w tym: HIV,WZW), podlimit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, 
-powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych 
obowiązków przez następujące osoby (Członkowie Władz - osoby, z których decyzjami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), 
których niewłaściwe decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania 
szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 KC), podlimit 200 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, 
wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu 
normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na wyżej wymienionych osobach 
obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy 
prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność 
na podstawie art. 417¹ KC), podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły 
w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, 
jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Przez wypadek 
ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju albo uszczerbku 
zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. 

 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej imprez masowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców dróg. 
 
Liczba zatrudnionych w poszczególnych jednostkach podlegających ubezpieczeniu:  
1. Zamek Piastowski w Raciborzu: 11  
  
 

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia 

1. Klauzula zniesienia zasady proporcji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg 
wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej, w momencie zaistnienia szkody nie będzie 
miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

2. Klauzula przepięć 
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Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośred-
nie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na 
przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpie-
czenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 
w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodo-
wanego wyładowaniami atmosferycznymi. określone wyżej zdarzenia losowe pozostają 
objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia 
poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięcio-
wych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego 
rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 
Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe 
i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka 
utracenia bądź uszkodzenia mienia. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może 
przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. 

4. Klauzula podatku VAT 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek 
VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza 
podatku VAT. 

5. Klauzula dewastacji 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i 
nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalo-
wania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opusz-
czonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.  
Limit 50 000 zł (w tym dla graffiti 15 000 zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

6. Klauzula początku odpowiedzialności 
Na podstawie niniejszej klauzuli uchyla się wszelkie postanowienia karencji odpowie-
dzialności Ubezpieczyciela lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego za 
jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Ubezpieczyciela roz-
poczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych 
dokumentów, na podstawie, których zawarto ubezpieczenie – w szczególności wniosku 
ubezpieczeniowego – niezależnie od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia do-
starczenia dokumentu ubezpieczenia. 

7. Klauzula wartości księgowej brutto 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubez-
pieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa 
początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, sto-
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pień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego 
mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do 
wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszko-
dowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto za-
deklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w 
rejestrach księgowych. 

8. Klauzula szkód elektrycznych 
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
powstałe w ruchomościach objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów oraz 
w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycz-
nego, polegającego między innymi na: 
- obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, 
- zaniku napięcia w fazach, 
- podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, 
- działaniu elektryczności atmosferycznej, 
- działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, 
- indukcji elektromagnetycznej, 
- zmianie częstotliwości, 
- zwarciu, 
- uszkodzeniu izolacji. 

9. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody po-
wstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub 
oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, 
kominy i itp. 

10. Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe  
w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. 

11. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do zapytania 
ofertowego  
Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne 
ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 01.05.2022 do 
30.06.2022 oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie 
wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do 
ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z zapytania 
ofertowego). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 01.07.2022. 
Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń i rozliczenie przedmiotowej klauzuli 
nastąpi w terminie wskazanym w klauzuli automatycznego pokrycia w systemie ”pro rata 
temporis” wg stawek określonych w ofercie. 

12. Klauzula stempla bankowego  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki 
uznany zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla 
uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego 
przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację 
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zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie 
lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym, jako termin zapłaty. 

13. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych  
i modernizacyjnych  
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe  
w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, 
remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę.  
Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek 
prowadzonych następujących prac:  
a) prac ziemnych, 
b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli 

lub konstrukcji dachu. 

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek 
prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone 
mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną 
do pełnej wysokości sum ubezpieczenia. 
 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- OC 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów- OG 
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia- SZ 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji- KR 
 

 Nazwa klauzuli  Status  OC  OG  SZ  KR  

1. Klauzula zniesienia zasady proporcji Fakultatywna - + - - 

2. Klauzula przepięć Obligatoryjna - + - - 

3. Klauzula automatycznego pokrycia Obligatoryjna - + - - 

4. Klauzula podatku VAT Obligatoryjna - + + + 

5. Klauzula dewastacji Obligatoryjna - + - - 

6. Klauzula początku odpowiedzialności Obligatoryjna - + - - 

7. Klauzula wartości księgowej brutto Obligatoryjna - + - - 

8. Klauzula szkód elektrycznych Obligatoryjna - + - - 

9. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące Fakultatywna - + - - 

10. Klauzula katastrofy budowlanej Fakultatywna  - + - - 

11. Klauzula automatycznego pokrycia majątku 
nabytego po zebraniu danych do zapytania 
ofertowego 

Obligatoryjna 
- + - - 

12. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna + + + + 

13. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac 
budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych 

 
Obligatoryjna - + - - 
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