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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.

Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner, zwane w dalszej części
w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń INTER Polska S.A., zwane w dalszej części INTER Polska, z osobami
fizycznymi, osobami prawnymi, lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej prowadzącymi działalność gospodarczą lub społeczną oraz
osobami fizycznymi, uzyskującymi przychody z najmu, dzierżawy zwanymi dalej
Ubezpieczającymi, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w branżach
określonych w Załączniku nr 3 w przypadku ubezpieczenia mienia i w Załączniku
nr 4 w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWU stosuje
się odpowiednio również do Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę składki
przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu.

6)

Centrum Operacyjne – organizacja udzielająca Ubezpieczonym pomocy przez
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku,

7)

choroba przewlekła – diagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia
stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym
przebiegiem, choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną
hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

8)

choroba psychiczna – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania (F00-F99),

9)

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej – sytuacja, w której pomiędzy kolejnymi
umowami ubezpieczenia zawartych na rzecz tego samego Ubezpieczonego nie
zaistniała przerwa dłuższa niż 14 dni,

10) czyste straty finansowe – szkody nie wynikające ze szkód w mieniu ani na osobie,
polegające na rzeczywistych stratach finansowych albo utraconych korzyściach
finansowych poszkodowanego,
11) data początkowa – data rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska w pierwszej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez Ubezpieczającego
z INTER Polska, przy zachowaniu takich samych warunków i ciągłości ubezpieczenia;
w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości ubezpieczenia, za datę
początkową uważa się datę rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska w nowej
umowie,

3.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, za osoby objęte ubezpieczeniem uważa
się oprócz Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, również obecnych i byłych pełnomocników oraz pracowników Ubezpieczającego albo Ubezpieczonego, w zakresie
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego
rzecz.

4.

INTER Polska zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią
umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia
tego obowiązku INTER Polska nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla
Ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych
w drodze negocjacji.

12) deszcz – opad atmosferyczny w postaci wody,

Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone
w formie pisemnej postanowienia dodatkowe lub odbiegające od postanowień
niniejszych OWU.

15) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem
spalania,

5.

DEFINICJE
§2
Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszych OWU należy interpretować w oparciu o poniższy
wykaz definicji, w razie wątpliwości co do terminów niezdefiniowanych w niniejszych
OWU, zastosowanie mają definicje ustawowe wraz z ich aktualną wykładnią sądową:
1)

2)

asysta prawna – pomoc prawna świadczona przez prawnika Centrum Asysty
Prawnej INTER Polska, w zakresie problemu prawnego zgłoszonego przez
Ubezpieczonego, polegająca na:
a)

udzieleniu informacji o obowiązujących przepisach prawa, orzecznictwie
i poglądach doktryny oraz zasugerowaniu korzystnego dla Ubezpieczonego
postępowania w sprawie,

b)

informowaniu o procedurze dochodzenia lub ochrony swoich praw,

c)

informowaniu o kosztach prowadzenia sporu prawnego,

d)

udostępnianiu drogą elektroniczną aktualnych oraz historycznych aktów
prawnych,

e)

przesyłania informacji teleadresowych o jednostkach organizacyjnych sądów
powszechnych oraz prokuratury, a także o adwokatach, radcach prawnych
i notariuszach,

awaria sprzętu biurowego – wewnętrzne uszkodzenie sprzętu biurowego,
uniemożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie, które nie jest skutkiem
użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi oraz nie jest spowodowane celowym,
bezpośrednim działaniem człowieka,

13) dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie,
14) dokument przewozowy – list przewozowy lub inny dokument potwierdzający
transport ładunku,

16) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent
wartości naliczonego odszkodowania, o który pomniejsza się odszkodowanie
w każdej szkodzie będącej następstwem danego zdarzenia,
17) grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
18) graffiti – rysunki lub napisy wykonane dowolną techniką, skutkujące dewastacją
mienia.
19) gwarancja producenta – gwarancja udzielona przez producenta, importera lub
autoryzowanego dystrybutora sprzętu biurowego,
20) huk ponaddźwiękowy – fala dźwiękowa (ciśnieniowa), spowodowana przez
statek powietrzny przekraczający prędkość dźwięku,
21) klasa palności - za budynki i budowle, które spełniają warunki konstrukcji I klasy palności
uważa się obiekty wykonane z materiałów niepalnych, w których 3 z poniższych
warunków są spełnione:
1)

konstrukcja budynku / budowli, w tym stropów oraz budowli – wykonana
z cegły, kamienia, pustaka, betonu, żelbetonu oraz konstrukcje stalowe osłonięte
(pokryte materiałem niepalnym np. obmurowane lub otynkowane,

2)

ściany zewnętrzne – wykonane z cegły, kamienia, pustaka, betonu, żelbetonu,

3)

konstrukcja dachu, w tym stropodachu - stalowa, żelbetowa,

4)

pokrycie dachu – wykonane z blachy, dachówki, eternitu, betonu, asfaltu, papy.

Pozostałe budynki i budowle zalicza się do II klasy palności. Panele lub płyty
warstwowe z wypełnieniem / rdzeniem styropianowym lub z pianki poliuretanowej
uważane są za element palny.
22) kradzież z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia z pomieszczeń
lub schowków w pomieszczeniach, w tym środka transportu:

3)

budowle – trwale związane z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami,
wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową, takie
jak: instalacje przemysłowe, wiaty, rurociągi, wieże, kominy, ogrodzenia, parkany,
garaże, itp.

4)

budynki – trwale związane z gruntem obiekty budowlane jedno- lub wielokondygnacyjne, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające
fundamenty i trwały dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz
stałymi elementami wyposażenia, stanowiącymi całość techniczną i użytkową,

23) kradzież zwykła – dokonanie zaboru mienia bez włamania lub rabunku,

Centrum Asysty Prawnej – podmiot wskazany przez INTER Polska do udzielania
Ubezpieczonemu Asysty Prawnej,

24) lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, skał lub
kamieni po stokach,

5)

1)

po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu
narzędzi, oryginalnego, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź karty
magnetycznej, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania
do innego pomieszczenia lub rabunku,

2)

przez sprawcę, który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem, jeśli
pozostawił ślady mogące służyć jako dowód ukrycia,
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25) lekarz Centrum Operacyjnego – lekarz konsultant Centrum Operacyjnego,

42) osoby trzecie – wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia,

26) lekarz prowadzący leczenie – lekarz, który prowadzi leczenie Ubezpieczonego
na skutek nieszczęśliwego wypadku, niebędący ani członkiem rodziny Ubezpieczonego ani lekarzem centrum Operacyjnego,

43) osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami
człowieka,

27) lokal – samodzielne pomieszczenie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
oraz stałymi elementami wyposażenia, stanowiący odrębną nieruchomość w budynku
wielolokalowym,
28) maszyny elektryczne - urządzenia elektromechaniczne służące do przetwarzania
energii o innych parametrach za pośrednictwem pola magnetycznego i przy udziale
ruchu, np. siliniki elektryczne, prądnice, transformatory,
29) maszyny, urządzenia, wyposażenia – rzeczowe, ruchome składki majątku
wykorzystywane w prowadzonej działalności (w tym sprzęt elektroniczny), niestanowiące elementów budynków lub budowli, niebędące środkami obrotowymi, ani
nakładami inwestycyjnymi,
30) mienie niebezpieczne pożarowo - ciecze i materiały stałe, które ze względu
na swoje właściwości fizykochemiczne stwarzają zagrożenie wybuchem lub szybkim
rozwojem pożaru:
1)

gazy palne,

2)

ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

3)

materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

4)

materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

5)

materiały wybuchowe i pirotechniczne,

6)

materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

7)

materiały mające skłonności do samozapalenia,

31) mienie osób trzecich – mienie niestanowiące własności Ubezpieczającego
przekazane mu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
32) mienie pracownicze – mienie osobistego użytku pracowników Ubezpieczającego,
którego rodzaj zwyczajowo znajduje się w miejscu pracy,
33) nakłady inwestycyjne – koszty remontów bieżących, kapitalnych i adaptacyjnych
pomieszczeń lub budynków oraz wykończenia wnętrz służące dostosowaniu wynajmowanych przez Ubezpieczającego lokali lub budynków do prowadzonej działalności,
34) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł,
35) niskocenne składniki majątku – maszyny, urządzenia i wyposażenie, które
ze względu na wartość początkową nie muszą zostać zaliczone do środków trwałych
w rozumieniu obowiązujących przepisów,
36) nośniki danych – materiały umożliwiające gromadzenie informacji i nadające się
do odczytu maszynowego, z zastrzeżeniem, że są one wymienne (wymienne dyski
magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, kasety do streamera, płyty
CD i DVD, blueray, itp),
37) obrót – przychody należne Ubezpieczającemu za sprzedane produkty, towary lub
świadczone usługi w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności
gospodarczej,
38) odpowiedzialność cywilna deliktowa – odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone czynem
niedozwolonym takim osobom trzecim, z którymi osoby objęte ubezpieczeniem
nie łączy żadna umowa, a także takim osobom trzecim, z którymi osoby objęte
ubezpieczeniem wprawdzie łączy umowa, jednak szkoda powstała bez związku
z wykonywaniem tej umowy, jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,
39) odpowiedzialność cywilna kontraktowa – odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone niewykonaniem lub nienienależytym wykonaniem umowy takim osobom trzecim, z którymi
osoby objęte ubezpieczeniem łączy umowa, powstałe w związku lub przy okazji
wykonywania tej umowy, a także wskutek jej nienależytego wykonania,
40) odpowiedzialność cywilna za produkt - odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone wadą produktu lub
dostarczeniem przez Ubezpieczającego produktu innego niż uzgodniono, również
odpowiedzialność za szkody wyrządzone wadliwym wykonaniem prac lub usług,
41) osoby bliskie – małżonek, osoby żyjące w konkubinacie, rodzeństwo, ojczym,
macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki,
przysposobiony i przysposabiający,
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44) pękanie mrozowe – zjawisko spowodowane nagłym spadkiem temperatury
poniżej 0 st. Celsjusza i powodujące uszkodzenia,
45) podwykonawca - przedsiębiorca, któremu Ubezpieczający powierzył wykonanie
pracy, usługi lub innej czynności, określonej w zawartej przez nich umowie cywilnoprawnej,
46) powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód
płynących lub stojących wskutek:
1)

nadmiernych opadów atmosferycznych,

2)

spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,

3)

topnienia kry lodowej,

4)

tworzenia się zatorów lodowych,

5)

sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych.

Za powódź uważa się także zalanie terenu na skutek spływu wód po zboczach
lub stokach.
47) pożar – niekontrolowany proces spalania,
48) pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która
zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika
uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający
powierzył wykonywanie pracy,
49) problem prawny – spór prawny Ubezpieczonego objęty zakresem ubezpieczenia,
50) producent - przedsiębiorca, wytwarzający lub wprowadzający do obrotu produkt
oraz jego przedstawiciel i każda inna osoba, która występuje jako wytwórca,
umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę,
znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się także
importera oraz sprzedawcę - w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego,
51) produkt - wytworzona lub wprowadzona do obrotu przez Ubezpieczającego rzecz
ruchoma, przeznaczona do użytku osób trzecich; produktem jest zarówno rzecz
nowa, jak i używana, naprawiana lub regenerowana, w tym również w ramach
świadczenia usługi; produktem nie są rzeczy używane wprowadzane na rynek jako
antyki albo jako rzeczy wymagające naprawy lub remontu przed użyciem, jeżeli
Ubezpieczający powiadomił użytkownika o właściwościach tych rzeczy,
52) przepięcie – gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub komputerowej,
53) przewoźnik zawodowy – podmiot wykonujący zarobkowo przewóz rzeczy
(towarów), posiadający zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
wydane przez właściwy organ,
54) przewóz – transport mienia, przy użyciu jednego lub więcej środków transportu,
z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia; za przewóz nie uważa się transportu
mienia w obrębie tej samej nieruchomości; za przewóz krajowy uważa się transport
mienia z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia bez przekraczania granicy
Rzeczypospolitej Polskiej,
55) rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej
lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenia do stanu
nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczającego, jego pracownika, pełnoletnich
członków rodziny Ubezpieczającego, którym powierzono pieczę nad mieniem objętym ochroną ubezpieczeniową lub osoby, której Ubezpieczający zlecił dozorowanie
mienia, a w przypadku mienia w transporcie również innych osób dokonujących
przewozu,
56) środki obrotowe – rzeczowe aktywa obrotowe: towary, surowce, produkcja
w toku, półprodukty i półfabrykaty lub wyroby gotowe w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, z wyłączeniem maszyn, urządzeń i wyposażenia, wartości
pieniężnych i mienia osób trzecich,
57) sprzęt biurowy – kserokopiarka, drukarka, skaner, faks, niszczarka dokumentów,
wykorzystywane w miejscu ubezpieczenia na potrzeby prowadzenia działalności
gospodarczej,
58) sprzęt elektroniczny – urządzenia skonstruowane z elementów elektronicznych przeznaczone do komunikacji, przetwarzania danych, kontroli procesów,
wykonywania pomiarów (np. laptopy, sprzęt telekomunikacyjny, biurowy sprzęt

komputerowy, sprzęt medyczny, sprzęt geodezyjny, urządzenia poligraficzne, kasy
fiskalne, urządzenia alarmowe, centrale telefoniczne itp),
59) sprzęt elektroniczny przenośny – sprzęt elektroniczny, którego charakter użytkowania, zgodnie z zaleceniami producenta i przeznaczeniem, pozwala na przenoszenie
przez użytkownika z jednego miejsca w drugie, bez konieczności angażowania
dodatkowych środków,
60) stałe elementy wyposażenia – zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób
uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, m.in.:

76) wadliwość produktu – właściwość rzeczy ruchomej (produktu), która mimo użycia
rzeczy zgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją sposobu użycia nie stwarza osobom
lub innym rzeczom takiego bezpieczeństwa, jakiego należy oczekiwać od produktu
spełniającego wszystkie warunki i normy obowiązujące przy wprowadzaniu rzeczy
do obrotu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wprowadzenia jej do obrotu,
77) wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje i inne
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, nieobrobione złoto, srebro, platyna
i pozostałe metale z grupy platynowców oraz nieoprawione kamienie szlachetne
i perły,

1)

stanowiące całość użytkową z lokalem i po zdemontowaniu nie nadające się
do zamontowania w innym miejscu (bez ingerowania w konstrukcję) – meble,
zabudowy wnętrz, pawlaczy i ścian,

2)

stolarka drzwiowa i okienna wraz z zamknięciami,

3)

zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien,

4)

wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,

5)

powłoki malarskie, gładzie, szpachle ścian,

6)

podłogi i podwieszane sufity, zamontowane na stale punkty świetlne,

7)

anteny satelitarne, radiowe, i telewizyjne, panele słoneczne,

8)

instalacja i urządzenia sanitarne,

9)

instalacja grzewcza, klimatyzacyjna, wentylacyjna, telefoniczna, alarmowa,
domofonowa, nadtynkowa.

80) wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży
i prowizji,

61) szkoda (w ubezpieczeniu mienia i usługi assistance - pomoc w firmie) –
strata materialna, wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego
mienia wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego,

81) wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o zużycie
techniczne, bez uwzględnienia prowizji lub marży,

62) szkoda na osobie (w ubezpieczeniu oc i usługi assistance – pomoc
medyczna) – uszczerbek majątkowy spowodowany wskutek takich zdarzeń jak:
śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i pozostający z tymi zdarzeniami
w normalnym związku przyczynowym, obejmujący także utracone korzyści oraz
zadośćuczynienie za krzywdę,

83) wprowadzenie produktu do obrotu - chwila przeniesienia przez producenta
posiadania produktu na osoby trzecie, przy czym przeniesienie to może mieć charakter
stały lub okresowy,

63) szkoda w mieniu (w ubezpieczeniu oc) – uszczerbek majątkowy spowodowany
wskutek takich zdarzeń jak: zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo
nieruchomości i pozostający z tymi zdarzeniami w normalnym związku przyczynowym,
obejmujący także utracone korzyści,
64) środek transportu – pojazd, za pomocą którego następuje przewóz rzeczy
(towarów) np. pojazd mechaniczny, pociąg, barka, samolot,
65) środki trwałe – budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
66) terroryzm – wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych,
ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych,
67) transport obcy – przewóz mienia wykonywany przez przewoźnika zawodowego
na podstawie umowy o przewóz,
68) transport własny – przewóz mienia wykonywany przez samego Ubezpieczającego
lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, środkami transportu wynajętymi lub
stanowiącymi własność Ubezpieczającego,
69) trwały uszczerbek na zdrowiu – fizyczne uszkodzenia ciała lub utrata zdrowia,
które powodują dysfunkcję organizmu,

78) wartość księgowa brutto – księgowa wartość mienia, która zgodnie z ustawą
o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem
obowiązujących przeszacowań,
79) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom zakupu,
remontu/naprawy, odbudowy lub wytworzenia:
1)

budynku lub budowli w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia,
łącznie z kosztami transportu i montażu,

2)

maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych
parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu,

82) wiatr - ruch powietrza atmosferycznego, powstały wskutek nierównomiernego
rozkładu ciśnienia atmosferycznego,

84) wybuch – nagłe uwolnienie energii, wywołane właściwością rozprzestrzeniania się
gazów, pary lub pyłów, z wyłączeniem szkód wywołanych podciśnieniem; przy czym
wybuch zbiornika (kotła, instalacji rurowej, itp.) występuje tylko wtedy, gdy jego
ścianki są pęknięte w rozmiarze powodującym nagłe wyrównanie różnicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz zbiornika, za wybuch uważa się również implozję, polegającą
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
85) wypadek ubezpieczeniowy – niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenie powodujące wystąpienie szkody, przy czym wszystkie szkody
będące następstwem tego samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej przyczyny,
niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje
się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody; w przypadku Asysty
prawnej za wypadek ubezpieczeniowy uważa się zaistniałą w okresie ubezpieczenia
potrzebę uzyskania przez Ubezpieczonego Asysty Prawnej, na skutek problemu
prawnego,
86) wypadek środka transportu – zderzenie się pojazdu z jakimkolwiek obiektem,
a także przewrócenie się, wykolejenie się lub wypadnięcie z trasy środka transportu,
kapotaż, utonięcie środka transportu,
87) zalanie:
1)

70) trzęsienie ziemi – spowodowany przyczyną naturalną wstrząs powierzchni
ziemi, wynikający z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod
powierzchnią ziemi,
71) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma
ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty,
jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
72) ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadać przewidywanej maksymalnej wartości mienia w okresie
ubezpieczenia,

niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej lub cieczy z:
a.

położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub
odprowadzających,

b.

innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub
kanalizacyjnych,

c.

instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego,

d.

instalacji tryskaczowej lub zraszającej, z wyłączeniem przypadków będących
następstwem pożaru, czynności pomiarowo–kontrolnych, naprawy,
przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,

73) uderzenie pioruna – bezpośrednie i pośrednie wyładowanie elektryczności
atmosferycznej na ubezpieczone mienie,

2)

cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile
zabezpieczenie połączenia nie należało do obowiązków Ubezpieczającego,

74) uderzenie pojazdu lądowego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego,
jego części lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczone mienie,

3)

nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach
wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że w chwili pozostawienia
żaden płyn ani para nie wydostawały się z tych zaworów,

4)

nagłego topnienia zwałów śniegu lub lodu,

75) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku
powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku,
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88) zaleganie śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie nagromadzonego śniegu lub
lodu na elementy konstrukcji dachów bądź elementy nośne budynków lub budowli,

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, z zastrzeżeniem § 54,
Na potrzeby niniejszego wyłączenia za winę umyślną lub rażące niedbalstwo
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej uważa się winę umyślną
lub rażące niedbalstwo następujących osób:

89) zapadanie się ziemi – spowodowane przyczyną naturalną obniżenie powierzchni
terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią
gruntu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
§3
1.

2.
3.

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych
OWU jest zawarcie co najmniej jednego z ubezpieczeń:
1)

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2)

mienia od wszystkich ryzyk,

3)

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Umowa zawierana w zakresie ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 i obejmuje jednocześnie
zakres ubezpieczenia assistance.
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące rodzaje ubezpieczeń:
1)

2)

mienia
a.

ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności,

b.

ubezpieczenie stałych kosztów działalności

c.

ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

d.

ubezpieczenie mienia od dewastacji,

e.

ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

f.
g.

a.

w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,

b.

w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością –
członków zarządu lub prokurentów,

c.

w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy
lub prokurentów,

d.

w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,

e.

w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,

f.

w spółkach cywilnych – wspólników,

g.

w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach, wspólnotach mieszkaniowych – członków zarządu,

h.

we wspólnotach mieszkaniowych – członków zarządu lub osób uprawnionych
do reprezentowania wspólnoty,

i.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobowo
– tę osobę fizyczną lub jej pełnomocnika,

4)

w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z zastrzeżeniem § 47 ust. 6,

ubezpieczenie towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia,

5)

powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,

ubezpieczenie leków od zniszczenia wskutek nieutrzymania wymaganej
temperatury,

6)

powstałe wskutek aktów terroryzmu, chyba że umówiono się inaczej,

7)

powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub
zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego
władze, jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz,

8)

powstałe wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia
lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej
lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego
i elektromagnetycznego,

9)

powstałe wskutek oddziaływania azbestu i formaldehydu,

h.

ubezpieczenie mienia w transporcie,

i.

ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

4.

Zakres ubezpieczenia mienia nie obejmuje zakresu ujętego w ramach klauzul
dodatkowych wskazanych w Załączniku nr 1, o ile nie zostaną one jednoznacznie
włączone do umowy ubezpieczenia

5.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje zakresu ujętego
w ramach klauzul dodatkowych wskazanych w Załączniku nr 2, o ile nie zostaną
one jednoznacznie włączone do umowy ubezpieczenia.

6.

INTER Polska pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej,
uzasadnione, faktycznie poniesione i udokumentowane koszty:

11) powstałe wskutek prowadzenia robót ziemnych oraz górniczych w rozumieniu
prawa górniczego, a także geologicznego,

1)

12) powstałe wskutek powolnego, systematycznego:

2)

zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego przez
zdarzenie losowe objęte umową ubezpieczenia – do wysokości sumy ubezpieczenia,
ratowania ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia rozmiarów szkody – do wysokości sumy
ubezpieczenia,

3)

usunięcia szkód powstałych podczas akcji ratowniczej – do wysokości sumy
ubezpieczenia,

4)

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w mieniu ubezpieczonym, łącznie z kosztami
rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – do limitu 10% wartości
szkody i jednocześnie w granicach sumy ubezpieczenia,

5)

poszukiwania przyczyn szkody – do limitu 10% sumy ubezpieczenia budynków,
budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 10 000 zł na wszystkie
szkody w okresie ubezpieczenia.

OGÓLNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§4
1.
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Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1)

nie przekraczające 100 zł; niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych,

2)

w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

3)

wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub osób bliskich Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

10) powstałe wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów, jak również
powstałe w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,

a.

zużycia, starzenia się materiałów, działania korozji, erozji, pleśnienia, utleniania, zagrzybienia, gnicia, psucia się, odkształcania się lub deformowania
się, działania zwierząt, owadów, bakterii i wirusów, pogarszania się jakości,

b.

fermentacji, odparowania, utraty wagi, zmiany smaku, zapachu, koloru,
faktury lub wykończenia, działania światła, normalnego ogrzewania lub
wysuszenia,

c.

wzrostu lub spadku temperatury lub wilgotności, braku lub nieodpowiedniego działania klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących
wskutek pomyłki operatora, przemarzania elementów konstrukcyjnych
budynków i budowli,

d.

zawalenia się budynków, budowli lub ich elementów, tj. fundamentów,
ścian, podłóg, sufitów, jak również ich zapadnięcia się, wyniesienia,
pękania, skurczenia się,

e.

działania wód gruntowych, chyba że są skutkiem powodzi i zakres ochrony
obejmuje powódź,

13) powstałe wskutek utraconych zysków, z wyjątkiem zwiększonych i stałych
kosztów prowadzenia działalności, utratą czynszu, chyba że umówiono się
inaczej,
14) powstałe wskutek utraty wartości naukowych, artystycznych, zabytkowych,
kolekcjonerskich i emocjonalnych ubezpieczonego mienia,
15) powstałe w związku z usuwaniem przyczyny szkody, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.

2.

INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym
mieniu:

7)

mienie osób trzecich,

8)

wartości pieniężne.

1)

gruntach, glebie, naturalnych wodach powierzchniowych i podziemnych,
mieniu znajdującym się na pełnym morzu,

2.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie pracownicze.

2)

liniach kolejowych, tamach, zbiornikach wodnych, kanałach, studniach,
urządzeniach wiertniczych, odwiertach, rurociągach, kablach, tunelach, mostach,
dokach, basenach portowych, molach, falochronach, nabrzeżach, mieniu
znajdującym się pod ziemią,

3.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, wartości pieniężne w transporcie
również na trasie przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mienie pracownicze
w miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Transport wartości pieniężnych rozpoczyna się w momencie przekazania wartości
pieniężnych w celu dokonania ich przewozu, a kończy z chwilą przekazania ich
odbiorcy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko transport wartości pieniężnych,
który realizowany jest transportem własnym Ubezpieczającego.

1.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem ryzyk
określonych w umowie ubezpieczenia.

3)

mieniu związanym bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem
węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud
żelaza i metali nieżelaznych oraz torfu),

4)

inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach (w tym także
w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach),

5)

budynkach i budowlach wzniesionych bez wymaganych prawem zezwoleń
lub nie spełniających wymaganych prawem norm budowlanych oraz w mieniu
w nich przechowywanych,

6)

7)

budynkach i budowlach będących w trakcie budowy, montażu, rozbudowy
i przebudowy oraz w mieniu w nich przechowywanych, chyba że fakt ten został
zgłoszony do INTER Polska i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie
uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia,

§6

2.

budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w mieniu w nich
przechowywanym, a także w wyposażeniu, maszynach oraz urządzeniach
przeznaczonych do likwidacji,

8)

aktach, dokumentach, rękopisach, pieczątkach, planach konstrukcyjnych,
dokumentacji technicznej, danych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych,
prototypach, wzorach i eksponatach (w tym muzealnych), dziełach sztuki,

9)

czekach, wekslach, kartach płatniczych i kredytowych,

10) środkach obrotowych, których data przydatności do użycia upłynęła lub upływa
w dniu powstania szkody,
11) pojazdach mechanicznych, wartościach pieniężnych, biżuterii stanowiących
mienie pracownicze,

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:
1)

pożaru,

2)

uderzenia pioruna,

3)

wybuchu,

4)

upadku statku powietrznego,

5)

wiatru,

6)

gradu,

7)

deszczu,

8)

zalegania śniegu i lodu,

9)

trzęsienia ziemi,

10) zapadania się ziemi,
11) osuwania się ziemi,

12) którego posiadanie nie jest udokumentowane bądź jego nabycie potwierdzone
jest fałszywymi dowodami zakupu,

12) lawiny,

13) przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,

13) zalania,

14) znajdującym się w lokalu lub obiekcie zabezpieczonym niezgodnie z postanowieniami określonymi w § 23, jeśli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar
szkody,

14) dymu i sadzy,
15) uderzenia pojazdu lądowego,
16) huku ponaddźwiękowego,

15) składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba że
sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
16) znajdującym się w lokalu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy
niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do INTER Polska i w porozumieniu
z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia
mienia (powyższe wyłączenie nie dotyczy lokali osób trzecich i w związku z tym
nie ma zastosowania do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej).

17) przepięcia.
3.

Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzony o powódź.

4.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w wyniku upadku drzew lub
konarów, budowli lub części obiektów budowlanych w bezpośrednim następstwie
zdarzeń wymienionych w ust. 2.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
ROZDZIAŁ 2. UBEZPIECZONE RYZYKA
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA

§7
Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych wskutek:
1.

wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, w komorach spalania silników spalinowych,

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia stanowiącego
własność Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego
w jego posiadaniu:

2.

procesu produkcji, przetwarzania mienia lub wykonywania na nim usług, w szczególności w mieniu poddanym w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła
w celu obróbki,

1)

budynki i budowle,

3.

2)

lokale,

ciśnienia gazu w układach przełączających lub częściach użytkowych łączników
elektrycznych,

3)

maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

4.

4)

środki obrotowe,

5)

niskocenne składniki majątku,

6)

nakłady inwestycyjne,

zalania mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, gdy podstawa,
na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm, o ile miało to wpływ
na powstanie lub zwiększenie szkody, i z wyjątkiem szkód spowodowanych przez
zalanie bezpośrednio z góry (pod warunkiem, że budynek lub lokal był wyposażony
w stały dach w dobrym stanie),

§5
1.
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5.

wody użytej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego do czyszczenia oraz
w celach technologicznych,

6.

opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne
elementy budynku, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego,

7.

8.

9.

c.

4.

załamania się dachu na skutek zalegania śniegu lub lodu:
1)

jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi,

2)

wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego
konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, o ile konserwacja
należała do obowiązków Ubezpieczającego,

3)

jeżeli konstrukcja zakładała wymóg oczyszczania ze śniegu i lodu, a obowiązek
nie został wykonany lub określono maksymalne obciążenie konstrukcji i wyznaczona wartość została przekroczona.

spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji kanalizacyjnej wybudowanej niezgodnie z normami budowlanymi lub zaniedbaniem
Ubezpieczającego,

według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia dla złota, srebra, platyny,
metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł
oraz wyrobów z nich.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może być zawarta:
1)

na sumy stałe,

2)

na pierwsze ryzyko.

5.

Na sumy stałe ubezpiecza się budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz
wyposażenie.

6.

Na pierwsze ryzyko ubezpiecza się środki obrotowe, mienie osób trzecich, niskocenne
składniki majątku, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 10
1.

zamarznięcia instalacji należącej do Ubezpieczającego znajdującej się na zewnątrz
budynku.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia stanowiącego
własność Ubezpieczającego lub będącego na podstawie tytułu prawnego w jego
posiadaniu:
1)

budynki i budowle,

2)

lokale,

3)

maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

mieniu znajdującym się w budynkach niezadaszonych lub zadaszonych w sposób
nietrwały,

4)

środki obrotowe,

2)

mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i właściwymi warunkami
przechowywania bądź magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile
miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody,

5)

niskocenne składniki majątku,

6)

nakłady inwestycyjne,

7)

mienie osób trzecich,

3)

pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży.

8)

wartości pieniężne.

§8
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w:
1)

SUMA UBEZPIECZENIA

2.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie pracownicze.

3.

Transport wartości pieniężnych rozpoczyna się w momencie przekazania wartości
pieniężnych w celu dokonania ich przewozu, a kończy z chwilą przekazania ich
odbiorcy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko transport wartości pieniężnych,
który realizowany jest transportem własnym Ubezpieczającego.

§9
1.

Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska.

4.

2.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości ubezpieczonego mienia
oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5.

3.

Sumę ubezpieczenia określa się:

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, wartości pieniężne w transporcie
również na trasie przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mienie pracownicze w miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)

dla budynków i budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz dla nakładów
inwestycyjnych – według wartości:
a.

odtworzeniowej (nowej) pod warunkiem, że stopień faktycznego zużycia
nie przekracza 50%,

b.

rzeczywistej,

c.

księgowej brutto pod warunkiem, że stopień umorzenia nie przekracza
50%,

2)

dla lokali – według wartości odtworzeniowej (nowej) lub rynkowej,

3)

dla środków obrotowych – według ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia,

4)

dla niskocennych składników majątku – według wartości rzeczywistej,

5)

dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej, która odpowiada
iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika (maksymalna
suma ubezpieczenia na jednego pracownika wynosi 1 000 zł),

6)

dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej, która odpowiada
najwyższej dziennej wartości tej kategorii mienia,

7)

dla wartości pieniężnych według:
a.

b.
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według wartości nominalnej dla gotówki i pozostałych wartości pieniężnych niewymienionych poniżej (wartość nominalną waluty obcej przelicza
się na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu
zawarcia umowy),
wartości wykazanej na czekach w przypadku czeków,

§ 11
1.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, innej niż wyraźnie
określona w § 4 i §§ 12, 13 i 14 niniejszych OWU.

2.

Zakres ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzony o powódź.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 12
Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych wskutek:
1.

wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, w komorach spalania silników spalinowych,

2.

produkcji, przetwarzania mienia lub wykonywania na nim usług, w szczególności
w mieniu poddanym w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła w celu
obróbki,

3.

ciśnienia gazu w układach przełączających lub częściach użytkowych łączników
elektrycznych,

4.

zalania mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, gdy podstawa,
na której przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm, o ile miało to wpływ
na powstanie lub zwiększenie szkody, i z wyjątkiem szkód spowodowanych przez

zalanie bezpośrednio z góry (pod warunkiem, że budynek lub lokal był wyposażony
w stały dach w dobrym stanie),
5.

wody użytej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego do czyszczenia oraz
w celach technologicznych,

6.

osiadania, zapadania się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów
konstrukcji budynków: fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, chyba, że w następstwie
wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone w niniejszych OWU, wówczas INTER Polska
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,

7.

zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka ( w tym w następstwie zalania wodą wodociągową) lub długotrwałego naturalnego osiadania lub
przemieszczania się gruntu, erozji morskiej lub rzecznej,

8.

opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne
elementy budynku, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego,

9.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 15
1.

Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska.

2.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości ubezpieczonego mienia
oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia.

3.

Sumę ubezpieczenia określa się:
1)

załamania się dachu na skutek naporu śniegu lub lodu, jeżeli konstrukcja budynku lub
dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, bądź
wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji
lub jego nienależytym stanem technicznym,

dla budynków i budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz dla nakładów
inwestycyjnych – według wartości:
a.

odtworzeniowej (nowej) pod warunkiem, że stopień faktycznego zużycia
nie przekracza 50%,

b.

rzeczywistej,

c.

księgowej brutto pod warunkiem, że stopień umorzenia nie przekracza
50%,

2)

dla lokali – według wartości odtworzeniowej (nowej) lub rynkowej,

3)

dla środków obrotowych – według ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia,

4)

dla niskocennych składników majątku – według wartości rzeczywistej,

5)

11. zamarznięcia instalacji należącej do Ubezpieczającego znajdującej się na zewnątrz
budynku,

dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej, która stanowi iloczyn
liczby zatrudnionych pracowników w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia i sumy
ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika (maksymalnie 1 000 zł),

6)

12. zakłóceń w dostawie wody, gazu, prądu i innych mediów do i w lokalizacji, w której
znajduje się ubezpieczone mienie,

dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej, która odpowiada
najwyższej dziennej wartości tej kategorii mienia,

7)

dla wartości pieniężnych według:

10. spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji kanalizacyjnej wybudowanej niezgodnie z normami budowlanymi lub zaniedbaniem
Ubezpieczającego,

13. błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych
materiałów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone w niniejszych OWU; wówczas INTER Polska ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki
takiego zdarzenia,

a.

według wartości nominalnej dla gotówki i pozostałych wartości pieniężnych niewymienionych poniżej (wartość nominalną waluty obcej przelicza
się na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu
zawarcia umowy),

14. niewyjaśnionego zniknięcia lub braków stwierdzonych podczas sprawdzania lub
spisywania stanu ilościowego majątku.

b.

wartości wykazanej na czekach w przypadku czeków,

c.

według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia dla złota, srebra, platyny,
metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł
oraz wyrobów z nich.

§ 13
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w:

4.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może być zawarta:

1)

mieniu znajdującym się w budynkach nie zadaszonych lub zadaszonych w sposób
nietrwały,

2)

mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i właściwymi warunkami
przechowywania bądź magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile
miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody,

5.

Na sumy stałe ubezpiecza się budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz
wyposażenie.

3)

pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży.

6.

Na pierwsze ryzyko ubezpiecza się środki obrotowe, mienie osób trzecich, niskocenne
składniki majątku, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne.

1.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek:

1)

na sumy stałe,

2)

na pierwsze ryzyko.

§ 14
1)

powodzi,

2)

kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku,

3)

dewastacji, w tym graffiti

4)

stłuczenia szyb i innych przedmiotów,

5)

podwyższenia się temperatury w urządzeniach chłodniczych,

6)

awarii, zakłóceń lub uszkodzeń maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego,
związanych z jego eksploatacją, obsługą bądź konserwacją,

7)

prowadzenia robót budowlano – montażowych, chyba że nie były one
wykonywane przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie,

8)

katastrofy budowlanej,

9)

pękania wskutek mrozu,

10) terroryzmu.
2.

Powyższe wyłączenia mogą zostać anulowane poprzez włączenie innych ubezpieczeń
lub klauzul w ramach niniejszych OWU, w zakresie jaki wynika z postanowień OWU
i poszczególnych klauzul.

UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 16
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są zwiększone koszty prowadzenia działalności, które
zostały poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą
w działalności gospodarczej, spowodowanymi szkodą w mieniu powstałą wskutek
zdarzeń losowych wymienionych w § 6 ust. 2 i/lub 3, za którą INTER Polska ponosi
odpowiedzialność.

2.

Przez zwiększone koszty prowadzenia działalności należy rozumieć koszty, które
mają bezpośredni związek z powstałą szkodą w mieniu i poniesione zostaną w celu
kontynuowania działalności gospodarczej, takie jak:
1)

koszty wynajmu oraz użytkowania pomieszczeń, maszyn i urządzeń zastępczych,

2)

koszty przeniesienia bądź przetransportowania maszyn, urządzeń, surowców,
towarów itp. do nowych pomieszczeń i z powrotem,

3)

dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy,
niedziele i święta, zatrudnienie dodatkowego personelu, korzystanie z usług
osób trzecich),
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4)
3.

4.

koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej
działalności gospodarczej.

2)

nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą,

INTER Polska pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego udokumentowane
zwiększone koszty prowadzenia działalności, powstałe od dnia zaistnienia szkody
do czasu przywrócenia technicznej gotowości zakładu, w okresie nie dłuższym
jednak niż 3 miesiące od dnia wystąpienia szkody. Przez przywrócenie technicznej
gotowości zakładu, należy rozumieć sytuację, kiedy Ubezpieczający dysponuje takimi
samymi lub podobnymi budynkami oraz maszynami i wyposażeniem o zbliżonych
parametrach jak przed powstaniem szkody.

3)

wynikłych z braku środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconych
bądź uszkodzonych przedmiotów,

4)

wynikających z decyzji właściwych władz lub organów uniemożliwiających
lub opóźniających odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze kontynuowanie
działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje w stosunku do kosztów powstałych w związku
z zaistniałą szkodą w mieniu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 17

§ 21
1.

Stałe koszty prowadzenia działalności ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
kosztów :
1)

zmian, ulepszeń generalnego remontu oraz kosztów wynikających z nabycia rzeczy
nowych,

2)

nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością
gospodarczą,

3)

wynikłych z braku środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconych bądź
uszkodzonych przedmiotów,

4)

wynikających z decyzji właściwych władz lub organów uniemożliwiających lub
opóźniających odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze kontynuowanie działalności
gospodarczej przez Ubezpieczającego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 22
1.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 18
1.

Podwyższone koszty prowadzenia działalności ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE STAŁYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 19
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są stałe koszty działalności, które zostały poniesione
przez Ubezpieczającego w czasie przerwy w działalności w miejscu ubezpieczenia,
w wyniku wystąpienia szkody w mieniu powstałej wskutek zdarzeń losowych
wymienionych w § 6 ust. 2 i /lub 3, za którą INTER Polska ponosi odpowiedzialność.

2.

Przez stałe koszty działalności należy rozumieć koszty, związane z prowadzoną
działalnością, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub sprzedaży, które
ponosi Ubezpieczający przy niezakłóconym przebiegu działalności gospodarczej,
takie jak:

3.

1)

opłaty dzierżawne i czynsze,

2)

opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,

3)

podstawowe wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę,

4)

odsetki rat kredytów i rat leasingowych.

INTER Polska pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego udokumentowane stałe
koszty prowadzenia działalności, powstałe od dnia wystąpienia szkody powodującej
przerwanie działalności gospodarczej Ubezpieczającego do dnia przywrócenia
mienia do stanu pierwotnego i zaistnienia technicznych możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie jak sprzed szkody, w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje premii, dodatków specjalnych do wynagrodzeń, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia stanowiącego
własność Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego
w jego posiadaniu:
1)

stałe elementy wyposażenia,

2)

maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

3)

środki obrotowe,

4)

niskocenne składniki majątku,

5)

nakłady inwestycyjne,

6)

mienie osób trzecich,

7)

wartości pieniężne.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie pracownicze.

3.

INTER Polska pokrywa szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
lub rabunku.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, wartości pieniężne w transporcie
również na trasie przewozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mienie pracownicze w miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

W odniesieniu do wartości pieniężnych INTER Polska pokrywa również szkody
powstałe podczas transportu wskutek:

7.

1)

rabunku,

2)

wypadku pojazdu, którym przewożone były wartości pieniężne,

3)

kradzieży, która nastąpiła w trakcie transportu lub bezpośrednio po wypadku
pojazdu,

4)

śmierci lub uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia osoby wykonującej transport
sprawującej pieczę nad transportowanymi wartościami pieniężnymi.

Transport rozpoczyna się w momencie przekazania wartości pieniężnych w celu
dokonania ich przewozu, a kończy z chwilą przekazania ich odbiorcy. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tylko transport wartości pieniężnych, który realizowany
jest transportem własnym Ubezpieczającego.

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 23

§ 20
1.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
kosztów:
1)
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zmian, ulepszeń generalnego remontu oraz kosztów wynikających z nabycia
rzeczy nowych,

1.

Konstrukcja fundamentów, podłóg, ścian, stropów i dachów pomieszczeń:
1)

ubezpieczone mienie, z zastrzeżeniem ust. 6, powinno znajdować się w budynkach o trwałej konstrukcji, której fundamenty, podłogi, ściany, stropy i dach
wykonane są z materiałów i według technologii właściwych dla rodzaju obiektu,

2)

3)

2.

a.

elektroniczne urządzenia wywołujące alarm lokalny (sygnalizacja świetlna,
dźwiękowa),

pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych
konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np.
budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) oraz szklarnie nie są uważane
za należycie zabezpieczone i nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej wraz
z przechowywanym w nich mieniem,

b.

elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w jednostce policji lub agencji
ochrony mienia,

c.

elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo–interwencyjnych,

jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, jest połączone
drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nieubezpieczonym
w INTER Polska, otwory te powinny być zabezpieczone w sposób opisany
w ust. 2 – 3 albo zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły.

za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki za zabezpieczenia.
4.

Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów:
1)

wymogi właściwego zabezpieczenia drzwi, krat, rolet, żaluzji spełniają w szczególności zamki wielozastawkowe i kłódki bezkabłąkowe; w uzasadnionych
przypadkach, po dokonaniu oceny ryzyka, INTER Polska może zezwolić na
zastąpienie zamków wielozastawkowych lub kłódek bezkabłąkowych kłódkami
kabłąkowymi; kabłąk takiej kłódki musi być wykonany ze stali hartowanej, a otwór
w kabłąku musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego,
aby nie było możliwości wsunięcia narzędzia pomiędzy kabłąk, a osłonę,

2)

obudowa kłódek zabezpieczających drzwi, kraty, rolety lub żaluzje musi być
całkowicie zamknięta,

3)

uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego oberwanie,
ukręcenie lub obcięcie; grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka
lub bolca musi odpowiadać parametrom kłódki; w przypadku pozostawania
na kabłąku wolnego miejsca należy wypełnić je tulejką dystansową lub specjalną
wkładką wypełniającą.

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych:
1)

wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczone
mienie powinny znajdować się w należytym stanie technicznym oraz być tak
skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie
było możliwe bez pozostawienia śladów, stanowiących dowód użycia siły lub
narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,

2)

drzwi zewnętrzne do pomieszczeń powinny być zamknięte co najmniej na dwa
zamki wielozastawkowe (za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do
którego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe
do trzonu) lub dwie wielozastawkowe kłódki bezkabłąkowe lub atestowane
zawieszone na oddzielnych skoblach albo jeden zamek o podwyższonej
odporności na włamanie mechaniczny lub elektroniczny otwierany kartą
magnetyczną, posiadający atest jednostki certyfikującej,

3)

3.

zapewniających odporność na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych,
ogólnie dostępnych narzędzi,

jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozastawkowy
lub jedną kłódkę bezkabłąkową, brak drugiego zamka lub kłódki może zostać
zastąpiony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały
zniżki za zabezpieczenie,

4)

drzwi do pomieszczeń wewnątrz budynku (np. lokale w galeriach handlowych,
budynkach wielolokalowych), w którym znajduje się ubezpieczone mienie
powinny być zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy,

5)

drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe, dwie kłódki bezkabłąkowe albo jeden zamek atestowany,
powinny być na całej powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami lub roletami/
żaluzjami o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi odpowiednie
atesty lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie w sposób
uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania,

6)

drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez
klucza, przez otwór wybity w szybie,

7)

przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno być unieruchomione
przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz.

5.

6.

Zabezpieczenie okien i innych otworów zewnętrznych:
1)

2)

wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w pomieszczeniach powinny
być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i tak zamknięte, aby
ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów,
stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi,

7.

Zabezpieczenie kluczy:
1)

klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczeń i schowków, w których znajduje
się ubezpieczone mienie powinny być przechowywane w sposób chroniący je
przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym,

2)

w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) lub uzyskania
do nich dostępu przez osobę nieuprawnioną, Ubezpieczający zobowiązany
jest, niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, zmienić zamki na swój koszt.

Zabezpieczenie pojazdów stanowiących środki obrotowe Ubezpieczającego lub
mienie osób trzecich przyjęte przez Ubezpieczającego:
1)

za należyte zabezpieczenie uważa się również parking pod stałym dozorem,
ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub murowanym bądź żelbetonowym
płotem i oświetlony w porze nocnej,

2)

wewnątrz pojazdów nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych,
a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny; kluczyki powinny
być przechowywane w pomieszczeniu należycie zabezpieczonym przed kradzieżą,
do którego klucze i dostęp mają tylko osoby upoważnione,

3)

wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną.

Dodatkowe zabezpieczenie wartości pieniężnych:
1)

okna i inne zewnętrzne otwory pomieszczeń znajdujących się w piwnicach,
suterenach i na parterach powinny być na całej powierzchni zabezpieczone
kratami lub roletami/żaluzjami o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi odpowiednie atesty lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania;
wymogi powyższe mają zastosowanie również w odniesieniu do okien i innych
zewnętrznych otworów pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek,
balkonów, tarasów, dachów lub blisko rosnących drzew,

3)

kraty, rolety i żaluzje, o których mowa w pkt 2), powinny być prawidłowo
osadzone i zamknięte,

4)

wymogi określone w ust. 2 pkt 4) oraz w ust. 3 pkt 2) – 3) mogą zostać
zniesione w obiektach, w których ustanowiono dozór (za który uważa się
strzeżenie ubezpieczonego obiektu lub pomieszczenia przez osobę dorosłą,
posiadającą określony zakres obowiązków, z wyszczególnieniem zadań
dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku próby włamania) lub
w obiektach zaopatrzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe,
za które uważa się:

2)

w miejscu ubezpieczenia - wartości pieniężne powinny znajdować się
w pomieszczeniach posiadających zabezpieczenia przeciwkradzieżowe opisane
w powyższych ustępach, a ponadto być przechowywane w urządzeniach
zabezpieczających, tj. w:
a.

zamkniętych szafach pancernych, sejfowych, stalowych o minimalnym
ciężarze 300 kg (urządzenia o wadze poniżej 300 kg muszą być
przytwierdzone na trwałe do podłoża lub ściany) lub wmurowanych szafach
o ścianach stalowych i wielowarstwowych drzwiach,

b.

zamkniętych, trwale przymocowanych do podłoża lub ściany kasetkach
podręcznych,

c.

zamkniętych kasach rejestrujących.

w transporcie:
a.

transport powinien być wykonywany możliwie najkrótszą drogą i w możliwie
najkrótszym czasie przy uwzględnieniu rodzaju transportu określonego
poniżej, a także

b.

dla transportów o wartości:
i.

do 10 000 zł – transport może być dokonywany pieszo, a całkowita
długość trasy transportu nie może przekraczać 1000 m,
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ii.

powyżej 10 000 zł do 25 000 zł – transport może być dokonywany
pieszo przez co najmniej 2 osoby, a całkowita długość trasy transportu
nie może przekraczać 1000 m,

iii. powyżej 25 000 zł do 100 000 zł – transport musi być dokonywany
pojazdem samochodowym innym niż środki transportu publicznego
przez co najmniej 2 osoby.
8.

9.

Jeżeli mimo braku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 – 7, doszło do zawarcia
umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność INTER Polska za skutki dokonanej lub
usiłowanej kradzieży z włamaniem rozpoczyna się z chwilą zabezpieczenia mienia
przez Ubezpieczającego w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w powyższych
ustępach.
Jeżeli w okresie ubezpieczenia w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiły powtarzające się szkody, INTER Polska może wymagać wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń.

4.

W przypadku kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do
ubezpieczonego lokalu (np. kradzież z wystawy), odpowiedzialność INTER Polska
z tytułu jednego zdarzenia ograniczona jest do 10% sumy ubezpieczenia danej
kategorii mienia objętego ubezpieczeniem, nie więcej niż 10 000 zł z zastrzeżeniem
§ 24 ust. 4).

5.

W przypadku kradzieży z włamaniem odpowiedzialność za szkody w wartościach
pieniężnych znajdujących się w kasetkach stalowych i kasach fiskalnych ograniczona
jest do kwoty 2 500 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 27
1.

10. Ze względu na potrzeby bezpieczeństwa lub w przypadku zaistnienia uzasadnionych
powodów uniemożliwiających zastosowanie obowiązującego minimum zabezpieczeń, strony mogą w umowie ubezpieczenia określić inne warunki zabezpieczenia
mienia przed kradzieżą z włamaniem.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie mienia stanowiącego własność
Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego w jego
posiadaniu:
1)

budynki i budowle oraz lokale (w tym stałe elementy wyposażenia),

2)

maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

3)

środki obrotowe,

4)

niskocenne składniki majątku.

§ 24

5)

nakłady inwestycyjne,

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

6)

mienie osób trzecich.

1)

w mieniu znajdującym się w budynkach lub lokalach, w których nie ma zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych opisanych w § 23 lub zabezpieczenia te są niesprawne lub
uszkodzone,

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie pracownicze.

3.

INTER Polska pokrywa szkody w mieniu powstałe wskutek dewastacji.

2)

powstałych w wyniku kradzieży mienia znajdującego się w budowlach oraz na
wolnym powietrzu (z wyjątkiem pojazdów stanowiących środki obrotowe lub mienie
osób trzecich, zabezpieczonych zgodnie z § 23 ust. 6),

4.

Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona
o ryzyko graffiti.

5.

3)

powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzieży zwykłej),

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4)

powstałych bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu (np. kradzież z wystawy)
w numizmatach oraz przedmiotach ze złota, srebra, platyny i z pozostałych metali
z grupy platynowców oraz z kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pereł,

6.

5)

w pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze również
w innym miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 25
Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 i 24, w odniesieniu do wartości pieniężnych
w transporcie, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)

powstałych w związku z użyciem przez osoby realizujące transport alkoholu,
narkotyków lub innych substancji odurzających, leków niezaordynowanych przez
lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile
zachowanie powodujące szkodę pozostawało w związku przyczynowo - skutkowym
ze spożyciem tych substancji, jak również jeśli transport był realizowany niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi warunków transportu wartości
pieniężnych,

§ 28
1.

2.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód polegających na:
1)

stłuczeniu, uszkodzeniu lub pęknięciu szyb i elementów szklanych,

2)

kradzieży lub zniszczeniu wskutek usiłowania kradzieży zamontowanych
na zewnątrz elementów budynku lub budowli,

INTER Polska nie odpowiada za szkody w pojazdach mechanicznych lub ich
wyposażeniu, które znajdują się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego ani rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.

2)

spowodowanych przez osobę prowadzącą pojazd bez koniecznych wymaganych
uprawnień,

SUMA UBEZPIECZENIA

3)

powstałych wskutek wypadku środka transportu, spowodowanego jego złym stanem
technicznym,

1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

4)

powstałych podczas przewozu mienia w ramach tzw. transportu wewnątrzzakładowego, dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),

2.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko,
łącznie dla kategorii mienia wymienionych w § 27 ust. 1 – 2.

3.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4.

Maksymalny limit odpowiedzialności na ryzyko graffiti wynosi 5000 zł.

§ 29

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 26
1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko,
łącznie dla kategorii mienia wymienionych w § 22 ust. 1 – 2.

3.

W granicach sumy ubezpieczenia INTER Polska zwraca Ubezpieczającemu udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku dokonanego
lub usiłowanego włamania, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (w szczególności
drzwi, zamki, systemy alarmowe) oraz koszty usunięcia uszkodzenia ścian, stropów,
dachów, okien, framug, podłóg, sufitów, okien.

12

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 30
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego,
stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków lub lokali, nieuszkodzone,
zamontowane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem:

2.

1)

oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli, lokali,

UBEZPIECZENIE TOWARÓW OD ZEPSUCIA WSKUTEK ROZMROŻENIA

2)

luksfery, okładziny oraz budowle i elementy wykonane ze szkła, minerałów,
ich imitacji lub tworzyw sztucznych,

PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA

3)

szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny (z wyłączeniem wykładzin
podłogowych),

1.

4)

lustra zamontowane w ścianach lub meblach,

Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie środki obrotowe, które zgodnie z wymogami
producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych
w temp. 0 st. Celsjusza lub niższej.

2.

INTER Polska odpowiada za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek
rozmrożenia będącego następstwem podwyższenia się temperatury wskutek:

5)

lady sprzedażowe, chłodnicze,

6)

oszklenia reklamowe, szyldy, gabloty, rurki neonowe, tablice świetlne znajdujące
się wewnątrz i na zewnątrz budynków lub lokali w miejscu ubezpieczenia.

§ 33

W granicach sumy ubezpieczenia INTER Polska zwraca Ubezpieczającemu również
udokumentowane następujące koszty:

1)

przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej
ponad 2 godziny potwierdzonej przez zakład energetyczny,

2)

awarii urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są środki obrotowe.

1)

oszklenia zastępczego lub usług ekspresowych,

3.

2)

ustawienia rusztowań, drabin lub użycia dźwigu, umożliwiających wstawienie
szyb w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4.

3)

transportu uszkodzonego mienia do miejsca jego naprawy i z powrotem,

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

4)

demontażu i naprawy instalacji świetlnych lub neonowych,

5)

obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia,
wytrawianie itp.),

6)

naprawy uszkodzonych, w związku z wybiciem szyby, elementów mocujących
szybę w ramie lub murze.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia
(polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 34
Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych wskutek:
1)

niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,

2)

planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,

3)

niewywiązania się z płatności wobec zakładu energetycznego.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 35

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 31
1.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:
1)

wynikłych na skutek złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

2)

powstałych przy wymianie, zamontowywaniu lub wymontowywaniu przedmiotu
ubezpieczenia, a także w czasie prowadzonych prac konserwacyjnych, naprawczych,
remontowych budynku (lokalu) lub w czasie transportu,

3)

będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń oświetleniowych,

4)

2.

polegających na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia (nie dotyczy szyb
o podwyższonej odporności na włamanie P3 lub wyższej – klasa odporności
wg PN-EN 356 – o ile nastąpiła utrata właściwości szyby).

1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE LEKÓW OD ZNISZCZENIA WSKUTEK
NIEUTRZYMANIA WYMAGANEJ TEMPERATURY
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 36
1.

Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie produkty lecznicze (leki, szczepionki),
stanowiące środki obrotowe Ubezpieczającego, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych,

2.

INTER Polska odpowiada za szkody polegające na nie utrzymaniu temperatury
wymaganej do przechowywania wskutek:

INTER Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
1)

szkła artystycznego,

2)

szyb w szklarniach i inspektach,

3)

przedmiotów w stanie uszkodzonym,

4)

szyb we wszelkich pojazdach i środkach transportu,

5)

szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i wszelkiego rodzaju instalacji.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 32
1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia
wymienionego w § 30 ust. 1 i kosztów wymienionych § 30 ust. 2.

3.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1)

przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej
ponad 2 godziny potwierdzonej przez zakład energetyczny,

2)

awarii urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są środki obrotowe.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wymienione w umowie ubezpieczenia
(polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 37
Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych wskutek:
1)

niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,

2)

planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,

3)

niewywiązania się z płatności wobec zakładu energetycznego.
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SUMA UBEZPIECZENIA

2.

Nie jest należycie zabezpieczony przed kradzieżą z włamaniem, kradzieżą całkowitą
wraz ze środkiem transportu pojazd, którego pomieszczenia przeznaczone do
przewozu mienia są wykonane z brezentu, folii, siatki drucianej lub innych konstrukcji
ażurowych.

3.

INTER Polska ze względu na potrzeby bezpieczeństwa może polecić wprowadzenie
dodatkowych zabezpieczeń.

4.

W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z warunków
wymienionych w ust. 1 – 2, INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania
w części lub całości, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie
szkody albo jej rozmiar.

§ 38
1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 39
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w transporcie krajowym drogowym,
kolejowym, lotniczym lub śródlądowym, przewożone na ryzyko Ubezpieczającego
na podstawie właściwych dokumentów przewozowych.

2.

Mienie ubezpieczone jest na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu
jednego lub kilku środków transportu.

3.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu mienia na podstawie jednego
dokumentu przewozowego wraz z niezbędnymi przeładunkami i przejściowym jego
magazynowaniem na trasie przewozu trwającym nie dłużej niż 7 dni roboczych.

4.

Ubezpieczenie obejmuje również postój środka transportu na trasie przewozu, pod
warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczenia mienia określonych w § 41.

5.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 42
1.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
1)

2)

przy przewozie mienia (towarów) wykonywanym przez samego Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, środkami transportu
wynajętymi lub stanowiącymi własność Ubezpieczającego – okres od chwili
zakończenia załadunku mienia (towarów) na środek transportu i rozpoczęcia
przewozu do chwili zakończenia przewozu i przed rozpoczęciem rozładunku,
przy przewozie mienia (towarów) przez przewoźnika zawodowo trudniącego
się przewozem – umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu (towarach)
od momentu rozpoczęcia załadunku do momentu zakończenia rozładunku.
§ 40

INTER Polska odpowiada za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu
przewożonego mienia wynikłe z następujących ryzyk:
1)

ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, wiatru, powodzi, deszczu, lawiny, zapadania
i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,

2)

wypadku, jakiemu uległ środek transportu,

3)

rabunku,

4)

kradzieży z włamaniem,

5)

kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportu,

6)

z innych przyczyn nie wymienionych w pkt 1) – 5), jeżeli w ich następstwie doszło
do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania,
poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia lub porysowania przewożonego
mienia.

2)

powinien on posiadać czynny i włączony atestowany system alarmowy
zabezpieczający co najmniej jeden z głównych obwodów elektronicznych
pojazdu mechanicznego (np. układ rozruchu, układ zasilania itp.) oraz
sygnalizujący niepowołane otwarcie drzwi, pokrywy silnika i bagażnika
pojazdu mechanicznego,

3)

14

klucze do systemów alarmowych oraz drzwi prowadzących do środka
transportu powinny być w wyłącznym posiadaniu osoby dokonującej transportu;
w przypadku zagubienia kluczy lub ich kradzieży osoba dokonująca transportu
winna bezzwłocznie wymienić zamknięcia lub dokonać przeładunku na inny
środek transportu.

2)

niewłaściwego załadowania lub opakowania mienia niezgodnego z obowiązującymi normami, bądź jego braku oraz wskutek niewłaściwego rozmieszczenia
mienia w środku transportu lub przekroczenia dopuszczalnej ładowności środka
transportu,

3)

wady ukrytej lub naturalnych właściwości mienia, np.: zepsucia, samozapalenia,
braku miary lub wagi w granicach norm naturalnego ubytku,

4)

winy nadawcy lub odbiorcy mienia,

5)

rozładunku lub załadunku mienia, chyba że umówiono się inaczej,

6)

wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego lub przez niego
wynajętego, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego
środka transportu,

7)

użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu mienia danego
rodzaju, jeżeli Ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć,

8)

wypadku środka transportu, gdy został on spowodowany:
a.

w związku z użyciem przez osoby realizujące transport alkoholu, narkotyków,
lub innych substancji odurzających, leków niezaordynowanych przez
lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich
użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostawało w związku
przyczynowo - skutkowym ze spożyciem tych substancji

b.

przez osobę prowadzącą pojazd bez koniecznych wymaganych uprawnień,

przewozu mienia w ramach tzw. transportu wewnątrzzakładowego, dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),

11) niewypłacalności lub uchybień finansowych Ubezpieczającego,
12) kradzieży mienia z włamaniem z wnętrza środka transportu lub łącznie ze
środkiem transportu, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w § 41
oraz gdy stwierdzono, że w chwili kradzieży mienia z włamaniem systemy
zabezpieczające środek transportu nie były włączone, bądź były niesprawne,

Środek transportu wraz z pomieszczeniem przeznaczonym do przewozu mienia
należy zabezpieczyć przed kradzieżą z włamaniem oraz kradzieżą całkowitą wraz
ze środkiem transportu, co najmniej w sposób następujący:
powinien on być zamknięty na zamki fabryczne i w sposób przewidziany
konstrukcją środka transportu,

działania deszczu, mrozu, gradu, śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych,
chyba że szkoda powstała w bezpośrednim następstwie wypadku jakiemu
uległ środek transportu,

10) bezpośredniego następstwa opóźnienia przewozu mienia,

§ 41

1)

1)

9)

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA MIENIA
1.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód powstałych wskutek:

13) otwarcia zamków, kłódek lub zamknięć podrobionymi lub dopasowanymi
kluczami,
14) wydania mienia osobie nie będącej odbiorcą ani właścicielem ładunku lub
przedstawicielem wymienionych osób.
2.

Odpowiedzialnością INTER Polska nie są objęte:
1)

materiały niebezpieczne,

2)

artykuły łatwo psujące się,

3)

zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich,

4)

wartości pieniężne,

5)

metale szlachetne, platyna, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne oraz perły,

6)

towary przewożone jako bagaż podręczny,

3.

7)

towary przewożone w ramach handlu obwoźnego,

8)

towary uszkodzone i zdekompletowane,

9)

przesyłki pocztowe i kurierskie.

W razie szkody ukrytej Ubezpieczający obowiązany jest udowodnić, że powstała
ona w czasie przewozu mienia (towarów).

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 43
1.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać przewidywanej najwyższej wartości
przewożonego mienia jednym środkiem transportu.

2.

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za szkody
powstałe w wyniku jednego zdarzenia dotyczącego jednego środka transportu.

UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH
OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 44

2.

Od chwili, gdy ubezpieczony przedmiot jest gotowy do eksploatacji, jest on objęty
ubezpieczeniem także w czasie konserwacji, napełniania, remontu lub naprawy.

3.

Do umowy ubezpieczenia należy dołączyć wykaz sprzętu elektronicznego (rodzaj
sprzętu wraz z nr identyfikacyjnym, suma ubezpieczenia), o ile umowa ubezpieczenia
dotyczy wybranego przez Ubezpieczającego sprzętu elektronicznego.

4.

Sprzęt określony w ust. 1 jest objęty ubezpieczeniem także w czasie przemieszczania
lub transportowania w miejscu ubezpieczenia.

5.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, innej niż wyraźnie
określona w § 4 i § 49 niniejszych OWU.

6.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, z wyjątkiem sprzętu przenośnego,
który objęty jest ochroną ubezpieczeniową na obszarze całego świata.

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA
§ 48
1.

Mienie powinno być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami § 23.

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny użytkowany poza miejscem ubezpieczenia i przechowywany w pojeździe powinien być zabezpieczony w następujący sposób:

1.

Przedmiotem ubezpieczenia są aparaty i maszyny elektryczne.

1)

pojazd powinien być wyposażony w stały dach,

2.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ww. urządzeniach powstałe na skutek
działania prądu elektrycznego np.: zwarcia, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub
całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących
te urządzenia.

2)

pojazd powinien zostać należycie zamknięty po zaparkowaniu,

3)

sprzęt powinien być przechowywany w bagażniku pojazdu i nie powinien być
widoczny z zewnątrz.

3.

Urządzenia mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że są
one zainstalowane, gotowe do eksploatacji oraz zakończone zostały testy próbne.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpieczenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
§ 49
1.

1)

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

2.

powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzieży zwykłej),

3)

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód, za które odpowiada osoba trzecia jako producent, dostawca, wytwórca,
sprzedawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo warsztat
naprawczy, w tym szkód objętych gwarancją lub rękojmią.

powstałych w mieniu tymczasowo magazynowanym lub okresowo wyłączonym
z użytkowania, chyba że umówiono się inaczej,

4)

za które odpowiada osoba trzecia jako producent, dostawca, wytwórca,
sprzedawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo warsztat
naprawczy, w tym szkód objętych gwarancją lub rękojmią,

Ponadto INTER Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

5)

polegających na istnieniu uszkodzeń lub wad w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć,

6)

w sprzęcie elektronicznym zamontowanym w pojazdach mechanicznych, chyba
że umówiono się inaczej.

1)

maszyn, których zużycie w dniu wystąpienia szkody przekraczało 80% lub
starszych niż 10 lat,

2)

wkładek topikowych, styczników i odgromników, grzejników elektrycznych,
lamp, mierników, czujników i liczników analogowych.
2.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 46
1.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
OD WSZYSTKICH RYZYK
PRZEDMIOT, MIEJSCE i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 47
1.

powstałych wskutek erupcji wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami,
tajfunu, cyklonu, tornada,

2)
§ 45

1.

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny, od momentu osiągnięcia gotowości
do eksploatacji, po przeprowadzeniu i zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów
próbnych (chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane), po zainstalowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie, w celu podjęcia
działalności, do której są przeznaczone.

INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym
mieniu:
1)

częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej
albo okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie
i skład,

2)

materiałach pomocniczych, wymiennych narzędziach, wymiennych nośnikach
danych, taśmach, pisakach, głowicach drukarek, źródłach światła,

3)

lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp
katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 50
1.

Suma ubezpieczenia dla urządzeń elektronicznych ustalana jest przez Ubezpieczającego na sumy stałe według wartości odtworzeniowej.

2.

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 53
1.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z niepodjęcia wykonywania umów
przez osoby objęte ubezpieczeniem w ogóle lub w określonym czasie albo miejscu,
a także szkód wynikających z braku realizacji świadczeń z umów, ich niewłaściwej
jakości albo uchybienia terminowi ich wykonania (w tym także jakości dostarczonego,
sprzedanego lub oddanego w użytkowanie produktu) - w szczególności roszczeń
gwarancyjnych albo z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zapłatę kar umownych lub
pokrycie kosztów świadczenia zastępczego w miejsce świadczenia niewykonanego,
wykonanego niewłaściwie albo z uchybieniem terminu; dotyczy to także kosztów
usunięcia i zastąpienia wadliwego produktu przez produkt wolny od wad.

2.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, za które osoba objęta ubezpieczeniem
jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej
osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności
cywilnej wynikającej z ustawy, chyba że ryzyko to zostało jednoznacznie włączone
do umowy ubezpieczenia w oparciu o dostarczoną przez Ubezpieczającego treść
umowy dotyczącej rozszerzenia zakresu odpowiedzialności cywilnej.

3.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody poniesione przez publiczne instytucje i podmioty pokrywające koszty leczenia poszkodowanych, powstałe wskutek
wszystkich rodzajów wypadków albo wskutek chorób, a także przyznającym na rzecz
tych poszkodowanych inne przysługujące im świadczenia.

4.

INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem
czynności doradztwa: ekonomicznego, finansowego, podatkowego, gospodarczego,
inwestycyjnego, prawnego, personalnego, technicznego, informatycznego i wszelkich
innych czynności wykonywanych w ramach doradztwa lub konsultingu.

§ 51
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, w jednym z następujących wariantów:
1)

2.

3.

2)

wariant 2 - odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa obejmuje ryzyko prowadzenia działalności określonej w umowie ubezpieczenia,
wraz z ryzykiem użytkowania mienia służącego wykonywaniu tej działalności,
bez odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez rzecz wprowadzoną
do obrotu oraz wykonane prace i usługi,

3)

wariant 3 - obejmuje ryzyka określone w wariancie 2 oraz odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez
rzecz ruchomą wprowadzoną do obrotu (za produkt) przez osoby objęte
ubezpieczeniem, a także wskutek nieprawidłowego wykonania pracy albo
usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Zakres ubezpieczenia w wariancie 1 może być rozszerzony o klauzule:
1)

Klauzula nr 2 szkody w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez
osoby objęte ubezpieczeniem,

2)

Klauzula nr 3 szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez
osoby objęte ubezpieczeniem,

3)

Klauzula nr 4 odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy
i szkody w mieniu pracowników.

Oprócz klauzul, o których mowa w ust. 2 zakres ubezpieczenia w wariancie 2
może być dodatkowo rozszerzony o klauzule:
1)

Klauzula nr 1 rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia,

2)

Klauzula nr 5 szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczającego,

3)

4.

wariant 1 - odpowiedzialność cywilna deliktowa - obejmuje ryzyko
prowadzenia działalności określonej w umowie ubezpieczenia, wraz z ryzykiem
użytkowania mienia służącego wykonywaniu tej działalności, bez odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez rzecz wprowadzoną do obrotu oraz wykonane prace albo usługi,

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,

3)

objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem w tytuły wykonywania
określonego zawodu,

4)

wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji,

5)

wyrządzone w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy
masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej,

6)

powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy,

7)

polegające na wystąpieniu czystych strat majątkowych,

8)

wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,

Klauzula nr 10 szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,

9)

wyrządzone podczas prac ładunkowych,

Klauzula nr 12 szkody wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych.

10) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających,

5)

Klauzula nr 8 szkody w rzeczach ruchomych poddanych czyszczeniu, naprawie
lub obróbce,

6)

Klauzula nr 9 szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,

7)

Klauzula nr 11 szkody wynikłe z prowadzenia działalności hotelarskiej,

8)

Klauzula Nr 13 szkody wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom
wspólnoty.

Oprócz klauzul, o których mowa w ust. 2 zakres ubezpieczenia w wariancie 3
może być dodatkowo rozszerzony o klauzule:

Umowa ubezpieczenia zawarta w oparciu o niniejsze OWU obejmuje odpowiedzialność
cywilną osób objętych ubezpieczeniem za wypadki, nawet jeżeli roszczenia poszkodowanych z tytułu wypadku zostaną zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia,
a przed upływem terminu przedawnienia - w takim przypadku kwalifikuje się taki
wypadek do tej umowy, w czasie trwania której wystąpił i w świetle tej umowy
ocenia się odpowiedzialność INTER Polska, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.

Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się łącznie z definicjami i wyłączeniami określonymi
w niniejszych OWU, w szczególności wymienionymi w § 2 i 4.

3.

INTER Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności
Ubezpieczającego, określonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności INTER Polska o szkody
powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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1.

2)

§ 52
1.

§ 55
wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem,

Klauzula nr 6 szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców
osób objętych ubezpieczeniem,
Klauzula nr 7 włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych
substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych,

2)

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

1)

4)

1)

§ 54
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego oraz
osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym istnienie świadomości szkodliwego
oddziaływania wprowadzonego do obrotu produktu lub wykonywanej pracy albo usługi
uważa się za równoznaczne z winą umyślną.

11) wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków niezaordynowanych
przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem
ich użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostawało w związku
przyczynowo - skutkowym ze spożyciem tych substancji,
12) wynikłe z użycia broni,
13) wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych i kafarów,
14) wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,
15) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych
i nazw fabrycznych,
16) związane z naruszeniem dóbr osobistych, innych niż objęte zakresem szkody
na osobie,
17) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej,

18) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych,
filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki,

9)

19) wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem a nie posiadające stosownych
uprawnień, kwalifikacji lub wymaganego przeszkolenia do obsługi aparatów,
maszyn lub urządzeń, o ile do szkody doszło w następstwie ich użytkowania,

10) wyrządzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie,
11) powstałe w wyniku oddziaływania na kod genetyczny,

20) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych przez
Ubezpieczającego lub ich osób bliskich, bez względu na podstawę prawną
wykonywanej pracy,

12) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z choroby TSE (transmissible spongiform
encephalopathy), włączając lecz nie ograniczając się do BSE (bovine spongiform
encephalopathy) lub nowej odmiany jaką jest choroba vCJD (Creutzfeldt - Jakob
disease),

21) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody
stojące lub płynące,

13) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje
krwiopochodne,

22) wynikłe z powolnego działania: hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia,
przemarzania ścian lub innych podobnych czynników,

14) wyrządzone przez azbest, formaldehyd, środki antykoncepcyjne, dioksyny,
priony i wyroby tytoniowe,

23) naprawiane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego,

15) wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub zastosowania
na statkach powietrznych.

24) regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/CE o zapobieganiu i zarządzaniu
szkodami wyrządzonymi w środowisku naturalnym,

3.

Ubezpieczeniem nie są objęte grzywny, kary administracyjne, sądowe oraz inne kary
o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowania i nawiązki o charakterze
karnym, nałożone na osoby objęte ubezpieczeniem.

4.

Ubezpieczeniem nie są również objęte koszty przeznaczone na wycofanie wadliwej
rzeczy z rynku, poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osoby trzecie.

25) wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci,
26) powstałe w komputerach, systemach komputerowych lub ich częściach,
urządzeniach, systemach telekomunikacyjnych lub ich częściach, urządzeniach,
w tym także układach peryferyjnych, procesorach, mikroprocesorach, układach
elektronicznych, układach scalonych lub urządzeniach mechanicznych, związane
z nie odczytaniem lub nieprawidłowym odczytaniem zapisu czasu, danych
elektronicznych,
27) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające pracę programów, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny
ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem,

2.

wyrządzone przez nie przetworzone produkty rolne, leśne lub hodowlane albo
zwierzynę łowną,

SUMA GWARANCYJNA
§ 56
1.

W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności INTER Polska.

28) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni
laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,

2.

O ile umowa nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla
wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.

29) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną
domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami sabotażu,

3.

W stosunku do określonych ryzyk, rodzajów szkód można w umowie określić
indywidualne limity w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej (sublimity).

30) związane z aktami terroru.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również szkody:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w granicach określonej w umowie sumy
gwarancyjnej pokrywane są ponadto niezbędne koszty:

1)

wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przed datą początkową,
albo prace lub usługi wykonane przed tą datą,

1)

2)

których przyczyną była jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi,
w związku z którą została obniżona jej cena,

koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub
rozmiaru szkody, po uprzednim wyrażeniu zgody przez INTER Polska na powyższe
powołanie,

2)

3)

wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu dopuszczającego
go do obrotu, o ile atest jest wymagany przez przepisy obowiązujące w danym
państwie,

4)

poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych
przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych, powstałe wskutek
ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego,

do limitu 25% określonej w umowie sumy gwarancyjnej, pokrywane są ponadto
niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie INTER Polska
lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność
Ubezpieczającego, zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie
karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało powołania obrońcy
lub wyraziło zgodę na objęcie swoją ochroną tych kosztów,

3)

niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu szkody
w celu zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe,
chociażby okazały się bezskuteczne.

5)

6)

7)

8)

poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez
poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi
od poszkodowanego,
poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn lub urządzeń.
związane z wprowadzeniem do obrotu: broni, uzbrojenia, amunicji, materiałów
wybuchowych, sztucznych ogni, produktów chemicznych (barwniki, środki
do zwalczania szkodników i chwastów, nawozy, insektycydy, środki do dezynfekcji
dymem), paszy dla zwierząt, pojazdów mechanicznych lub części do pojazdów,
elektrycznych lub elektronicznych urządzeń sterujących, produktów tytoniowych,
produktów zawierających azbest.
związane z wprowadzeniem do obrotu: kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych,
sprzętu medycznego oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy aptek, przy czym odpowiedzialność INTER
Polska za szkody związane w wprowadzeniem wymienionych produktów
ograniczona jest do 200 000 zł.

§ 57

ASSISTANCE
PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 58
Przedmiotem ubezpieczenia są usługi świadczone przez INTER Polska, polegające
na zorganizowaniu pomocy i pokryciu jej kosztów:
1)

pomocy medycznej,

2)

pomocy w firmie.

POMOC MEDYCZNA
§ 59

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej,
udzielonej przez Centrum Operacyjne na rzecz Ubezpieczonego, w razie wystąpienia
szkody.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Zakres ubezpieczenia to:
1)

wizyta lekarska po nieszczęśliwym wypadku w miejscu ubezpieczenia,

2)

transport medyczny do szpitala po nieszczęśliwym wypadku w miejscu
ubezpieczenia,

3)

dostarczenie leków.

do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu,
czy czerpany jest dochód z uprawionej dyscypliny sportu,
14) katastrof naturalnych, działania ognia lub innych żywiołów, np. trzęsienia ziemi,
nagłej zmiany temperatury, powodzi, huraganu, pożaru, wybuchu, wyładowań
atmosferycznych,
15) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających,
leków niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem
lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę
pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ze spożyciem
tych substancji,

W przypadku nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia, Centrum
Operacyjne organizuje i pokrywa koszty:
1)

wizyty lekarza – w przypadku gdy Ubezpieczony wymaga wizyty lekarza,

2)

transportu medycznego do szpitala – w przypadku gdy Ubezpieczony wymaga
pobytu w szpitalu, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego nie jest
konieczna interwencja pogotowia ratunkowego,

3)

dostarczenia leków do miejsca zamieszkania – w przypadku gdy Ubezpieczony
wymaga leżenia na podstawie zwolnienia lekarskiego i zażywania leków
zaordynowanych przez lekarza prowadzącego leczenie.

Centrum Operacyjne nie organizuje i nie pokrywa kosztów pomocy, gdy stan zdrowia
Ubezpieczonego wymaga wezwania pogotowia ratunkowego, przy czym uznaje
się, że interwencja pogotowia ratunkowego jest konieczna w sytuacji utraty
przytomności Ubezpieczonego, zatrzymania oddychania, zatrzymania akcji serca
oraz w razie wypadku komunikacyjnego.
Centrum Operacyjne pokrywa koszty wizyty lekarskiej po nieszczęśliwym wypadku
w miejscu ubezpieczenia, transportu medycznego do szpitala po nieszczęśliwym
wypadku w miejscu ubezpieczenia oraz dostarczenia leków do kwoty 1 000 zł
przypadającej na jedną szkodę.
Centrum Operacyjne nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków
w aptekach.

16) choroby psychicznej, depresji, niepokoju, stresu.
2.

1.

2.

INTER nie odpowiada za szkody powstałe z tytułu i w następstwie:

2)

nieszczęśliwego wypadku oraz jego następstw, które wystąpiły przed zawarciem
umowy ubezpieczenia,

3)

leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,

4)

zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania,

5)

rutynowego lub regenerującego leczenia stomatologicznego bez względu
na to czy jest wykonywane przez lekarza stomatologa, czy chirurga twarzowoszczękowego,

6)

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy w firmie,
udzielonej przez Centrum Operacyjne na rzecz Ubezpieczonego, w razie wystąpienia
szkody.
Zakres ubezpieczenia to:
1)

interwencja specjalisty,

2)

naprawa sprzętu biurowego,

3)

dozór mienia,

4)

transport ocalałego mienia,

5)

przechowywanie ocalałego mienia,

6)

ekipa sprzątająca po szkodzie,

7)

concierge.
§ 62

INTERWENCJA SPECJALISTY
1.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny odpowiedniego
specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza, technika
urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych - w przypadku zdarzenia losowego w miejscu
ubezpieczenia, gdy wystąpi ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego
mienia.

wad wrodzonych,

2.

Koszty materiałów i części zamiennych pokrywa Ubezpieczony.

7)

zarażenia się HIV, AIDS, chorobami przekazywanymi drogą płciową,

3.

8)

chorób przewlekłych,

Centrum Operacyjne pokrywa koszty interwencji specjalisty do łącznej kwoty 500
zł na 1 szkodę, do 2 razy w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

9)

wszelkich chorób somatycznych,

§ 63

10) nieprzestrzegania zaleceń lekarza,

NAPRAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

11) leczenia medycznego, zachowawczego lub zapobiegawczego, chyba że było
ono zalecone przez lekarza Centrum Operacyjnego,

1.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty dojazdu, robocizny specjalisty
oraz ewentualnego transportu sprzętu biurowego – w przypadku awarii sprzętu
biurowego w miejscu ubezpieczenia , w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia
zgłoszenia.

2.

Koszty materiałów i części zamiennych pokrywa Ubezpieczony.

3.

Warunkiem podjęcia interwencji jest przedstawienie przez Ubezpieczonego dowodu
zakupu i gwarancji sprzętu biurowego, a w przypadku ich braku – wiek sprzętu
biurowego zostanie zweryfikowany przez specjalistę.

4.

Centrum Operacyjne pokrywa koszty interwencji specjalisty do łącznej kwoty 300
zł na 1 szkodę, 1 raz w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

12) amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych: abseiling, alpinizm,
baloniarstwo, bobsleje, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, ekstremalne
maratony biegowe, football amerykański, free skiing (narciarstwo poza
wyznaczonymi trasami), gimnastyka sportowa i akrobatyczna, heli-skiing,
heli-snowboarding, himalaizm (wyprawy w góry powyżej 5500 m. n.p.m.),
kajakarstwo górskie, kite-snowboarding, kite-skiing, kite-surfing, motocross,
nurkowanie z akwalungiem poniżej 30 m, polo, rafting, rajdy terenowe, rugby,
saneczkarstwo, skoki do wody, skoki na bungee, skoki spadochronowe, jazda
skuterem wodnym, speleologia, szybownictwo, taternictwo, triathlon, signum
polonicum, walki rycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa,
wspinaczka wysokogórska,
13) wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, tj. regularnych lub
intensywnych treningów, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach
czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności
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wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania jego dokonania
przez Ubezpieczonego,

2)

§ 61

Ubezpieczonemu przysługuje możliwość zgłoszenia maksymalnie 2 szkód w okresie
ochrony ubezpieczeniowej.

1)

rutynowych badań fizykalnych, w tym badań i testów ginekologicznych,
szczepień i innych leków zapobiegawczych,

POMOC W FIRMIE

§ 60

1.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów:
1)

§ 64

DOZÓR MIENIA
1.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty dozoru przez pracownika agencji
ochrony mienia do 48 godzin od momentu zgłoszenia – w przypadku zdarzenia

losowego w miejscu ubezpieczenia, gdy ubezpieczone mienia nie uległo zniszczeniu
lub uszkodzeniu, a występuje konieczność jego zabezpieczenia.
2.

Centrum Operacyjne pokrywa koszty dozoru mienia do łącznej kwoty 1000 zł na 1
szkodę, w ramach wspólnego limitu dla usług: dozór mienia, transport ocalałego
mienia, przechowywanie ocalałego mienia oraz ekipa sprzątająca, 1 raz w ciągu
okresu ochrony ubezpieczeniowej.

§ 69

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
1.

§ 65

TRANSPORT OCALAŁEGO MIENIA
1.

2.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty transportu ocalałego mienia
samochodem ciężarowym o masie całkowitej do 3,5 tony, do miejsca wskazanego
przez Ubezpieczonego – w przypadku zdarzenia losowego w miejscu ubezpieczenia,
gdy ubezpieczone mienie nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu, a występuje
konieczność jego zabezpieczenia poza miejscem ubezpieczenia.
Centrum Operacyjne pokrywa koszty transportu ocalałego mienia do łącznej kwoty
1000 zł na 1 szkodę, w ramach wspólnego limitu dla usług: dozór mienia, transport
ocalałego mienia, przechowywanie ocalałego mienia oraz ekipa sprzątająca, 1 raz
w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.

2.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody:
1)

powstałe wskutek umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub usiłowania jego
dokonania przez Ubezpieczonego,

2)

wynikające z utraty danych na nośniku w wyniku awarii lub zdarzenia losowego,

3)

wynikające z chemicznych, termicznych lub celowych uszkodzeń sprzętu
biurowego oraz wywołane nimi wady,

4)

powstałe wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków
odurzających, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostawało w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ze spożyciem tych substancji,

5)

spowodowane dewastacją,

6)

powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania
sprzętu biurowego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje:
1)

usług związanych z uszkodzeniami, za naprawę których odpowiadają właściwe
służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego,
gazowego lub służby administracyjne,

2)

usług elektryka lub technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, związanych
z uszkodzeniami żarówek, przedłużaczy, żyrandoli,

3)

usług związanych z konserwacją sprzętu biurowego oraz stałych elementów
wyposażenia w miejscu ubezpieczenia,

4)

usług związanych z naprawą sprzętu biurowego zakupionego jako używany,

5)

usług związanych z naprawą sprzętu biurowego starszego niż 5 letni,

6)

kosztów wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,

7)

kosztów naturalnego zużycia elementów sprzętu biurowego,

8)

usług naprawy i transportu do autoryzowanego serwisu sprzętu biurowego
będącego na gwarancji producenta,

9)

kosztów czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do
wykonania których zobowiązany jest Ubezpieczony lub użytkujący we własnym
zakresie i na własny koszt,

§ 66

PRZECHOWYWANIE OCALAŁEGO MIENIA
1.

2.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty przechowywania ocalałego mienia
w miejscu wskazanym przez Ubezpieczonego – w przypadku zdarzenia losowego
w miejscu ubezpieczenia, gdy ubezpieczone mienie nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu, a występuje konieczność jego zabezpieczenia poza miejscem ubezpieczenia.
Centrum Operacyjne pokrywa koszty transportu ocalałego mienia do łącznej kwoty
1000 zł na 1 szkodę, w ramach wspólnego limitu dla usług: dozór mienia, transport
ocalałego mienia, przechowywanie ocalałego mienia oraz ekipa sprzątająca, 1 raz
w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
§ 67

EKIPA SPRZĄTAJĄCA PO SZKODZIE
1.

Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszt ekipy sprzątającej po szkodzie –
w przypadku zdarzenia losowego (pożaru lub zalania) w miejscu ubezpieczenia,
gdy miejsce ubezpieczenia wymaga posprzątania po zaistniałej szkodzie.

2.

Centrum Operacyjne pokrywa koszty transportu ocalałego mienia do łącznej kwoty
1000 zł na 1 szkodę, w ramach wspólnego limitu dla usług: dozór mienia, transport
ocalałego mienia, przechowywanie ocalałego mienia oraz ekipa sprzątająca, 1 raz
w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
§ 68

CONCIERGE
1.

W ramach usługi Concierge Centrum Operacyjne umożliwia skorzystanie z następujących świadczeń, obejmujących:

10) kosztów materiałów i części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy.

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA
§ 70

PRZEDMIOT i ZAKRES UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu
Asysty Prawnej przez Centrum Asysty Prawnej INTER Polska, o ile wypadek ubezpieczeniowy zaistniał w okresie ubezpieczenia lub w warunkach zachowania ciągłości ochrony
ubezpieczeniowej.

1)

rezerwację biletów lotniczych lub kolejowych,

2)

rezerwację hotelu,

3)

rezerwację biletów do kin i teatrów,

1)

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,

4)

rezerwację w restauracjach,

2)

prawa karnego,

5)

rezerwację samochodu zastępczego,

3)

prawa pracy pracodawcy,

6)

zamawianie taxi,

4)

prawa ubezpieczeń społecznych pracodawcy,

7)

dostawę kwiatów,

5)

procedury postępowań przed sadami powszechnymi,

8)

informację o rozrywkach i imprezach,

6)

procedury postępowania egzekucyjnego.

9)

informacje sportowe,

§ 71
1.

2.

Asysta Prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu przez Centrum Asysty Prawnej
INTER Polska w oparciu o przedstawiony przez Ubezpieczonego opis problemu
prawnego i dokumenty.

3.

Jeżeli po uzyskaniu Asysty Prawnej Ubezpieczony zwróci się do Centrum Asysty
Prawnej INTER Polska z wnioskiem o ponowne udzielenie świadczenia, przedstawiając dalsze lub odmienne informacje, dokumenty lub dane dotyczące tego
samego problemu prawnego, takie zdarzenie traktuje się jako nowe świadczenie
Asysty Prawnej.

10) pomoc przy wybraniu najdogodniejszej trasy przejazdu,
11) rezerwację sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu,
12) organizację i wynajęcie oraz podstawienie limuzyny z kierowcą poza granicami
RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
2.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem powyższych usług ponosi Ubezpieczony.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest Asysta Prawna w zakresie:
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4.

5.

6.

Asysta Prawna udzielana jest w miarę możliwości na bieżąco lub w terminie do 3 dni
roboczych od daty otrzymania przez Centrum Asysty Prawnej INTER Polska wniosku
o udzielenie Asysty Prawnej wraz z wymaganymi dokumentami do udzielenia Asysty
Prawnej, chyba że Ubezpieczony i Centrum Asysty Prawnej INTER Polska umówili
się inaczej.

6)
5.

INTER Polska zastrzega sobie prawo do żądania przez Centrum Asysty Prawnej
INTER Polska od Ubezpieczonego dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli
są one niezbędne do weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego lub osoby składającej
wniosek o udzielenie Asysty Prawnej, a także do udzielenia Ubezpieczonemu Asysty
Prawnej. Żądanie takie Centrum Asysty Prawnej INTER Polska jest zobowiązany
skierować do Ubezpieczonego lub osoby składającej wniosek o udzielenie Asysty
Prawnej w terminie jednego dnia roboczego od daty otrzymania wniosku o udzielenie
Asysty Prawnej.

6.

Bieg terminu na udzielenie Asysty Prawnej rozpoczyna się z chwilą otrzymania
przez Centrum Asysty Prawnej INTER Polska żądanych informacji lub dokumentów,
o których mowa w ust. 5.

Asysta Prawna udzielana jest Ubezpieczonemu wyłącznie przy zastosowaniu
poniższych form przekazu:
1)

telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu,

2)

pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail.

Asysta Prawna dotyczy wyłącznie problemów prawnych podlegających prawu
polskiemu.
§ 72

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE
1.

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte problemy prawne:

ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA WSPÓLNE
WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY

1)

dotyczące wykonywania wolnego zawodu lub spraw dyscyplinarnych samorządu
zawodowego,

2)

niezwiązane z działalnością gospodarczą Ubezpieczonego,

1.

3)

dotyczące sporów pomiędzy Ubezpieczonym a: Ubezpieczającym, INTER Polska
lub Centrum Asysty Prawnej INTER Polska,

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie kompletnie wypełnionego
i podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

2.

Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

4)

związane z wywłaszczeniem, podziałem, przekształceniem własnościowym
nieruchomości i planem zagospodarowania przestrzennego,

1)

pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres Ubezpieczającego,

2)

pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres Ubezpieczonego,

z zakresu prawa: bankowego, celnego, podatkowego, karnoskarbowego,
autorskiego, patentowego, własności intelektualnej, znaków towarowych,
budowlanego, ochrony dóbr osobistych,

3)

rodzaj prowadzonej działalności (nr PKD),

4)

PESEL w przypadku osób fizycznych uzyskujących przychody z najmu, dzierżawy,

dotyczące środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej.

5)

NIP lub REGON w przypadku pozostałych osób lub jednostek,

6)

miejsce ubezpieczenia,

7)

okres ubezpieczenia,

8)

przedmiot i zakres ubezpieczenia,

9)

sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną i sposób jej ustalenia, system ubezpieczenia,

5)

6)
2.

wskazanie środka przekazu za pośrednictwem którego ma zostać udzielona
Asysta Prawna, z podaniem odpowiednio numeru telefonu lub adresu e-mail.

§ 75

INTER Polska nie zwraca kosztów samodzielnie poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania pomocy prawnej, nawet jeżeli jest ona objęta zakresem
ubezpieczenia, w szczególności kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem
przez Ubezpieczonego świadczeń ekwiwalentnych do Asysty Prawnej u podmiotu
innego niż Centrum Asysty Prawnej.
§ 73

10) planowany obrót roczny w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

LIMIT ŚWIADCZEŃ
1.

Ubezpieczonemu w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia przysługuje możliwość
skorzystania z 6 świadczeń Asysty Prawnej, nie więcej jednak niż 2 każdego miesiąca
kalendarzowego.

2.

Limit świadczeń ustalony w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER
Polska z tytułu wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
§ 74

POSTĘPOWANIE W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA
Z INFORMACJI PRAWNEJ

11) ogólną planowaną wartość mienia do przewiezienia w okresie ubezpieczenia,
w przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie,
12) opis przedmiotu ubezpieczenia i stanu zabezpieczenia mienia,
13) przyczynę, liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich 5 lat, z rozbiciem
na poszczególne ryzyka i lata.
3.

INTER Polska może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od zainstalowania
zabezpieczeń mienia wymaganych przepisami niniejszych OWU.

4.

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 lub dodatkowych
danych, wymaganych we wniosku, Ubezpieczający powinien na wezwanie INTER
Polska odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania INTER Polska.

1.

W celu uzyskania Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest w okresie
ubezpieczenia złożyć do Centrum Asysty Prawnej INTER Polska wniosek o udzielenie
Asysty Prawnej.

2.

Informacje prawne udzielane są przez Centrum Asysty Prawnej INTER Polska 7 dni
w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

3.

Wniosek o udzielenie Asysty Prawnej może być złożony przy zastosowaniu jednej
z poniższych form przekazu:

1.

INTER Polska dokonuje ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej za cały okres
ubezpieczenia w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.

2.

W ubezpieczeniu mienia kwotę składki stanowi iloczyn deklarowanej we wniosku
ubezpieczeniowym sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności i stawki
taryfowej zależnej od rodzaju prowadzonej działalności, a w przypadku ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej dodatkowo od sumy gwarancyjnej i wysokości obrotu.

4.

1)

telefonicznie, pod numer telefonu: 22 568 98 36, w godzinach o których
mowa w ust. 2,

2)

pocztą elektroniczną, na adres e-mail: interpolska@coris.pl

Wniosek o udzielenie informacji prawnej powinien zawierać co najmniej następujące
dane:
1)
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§ 76

imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego,

3.

Kalkulując wysokość składki ubezpieczeniowej, uwzględnia się:

2)

nazwę, REGON albo NIP Ubezpieczonego,

1)

okres ubezpieczenia,

3)

numer umowy ubezpieczenia,

2)

zakres ochrony ubezpieczeniowej,

4)

opis problemu prawnego wraz z niezbędną dokumentacją,

3)

rodzaj przedmiotu ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia),

5)

określenie rodzaju i celu oczekiwanej pomocy prawnej,

4)

wysokość sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia),

5)

wysokość sumy gwarancyjnej,

6)

wysokość obrotu, liczbę pracowników, lokali, lokalizacji, miejsc noclegowych,
dystrybutorów, członków sekcji (w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
w zależności od rodzaju działalności),

7)

rodzaj prowadzonej działalności,

8)

zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,

9)

zastosowanie franszyz redukcyjnych,

3.

Niezapłacenie kolejnej raty składki w terminie i w podanej wysokości powoduje
ustanie odpowiedzialności INTER Polska, tylko wtedy gdy po upływie terminu zapłaty
raty składki INTER Polska wezwie Ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem,
że brak zapłaty składki w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje
ustanie odpowiedzialności.

4.

W odniesieniu do ryzyka powodzi zastosowanie ma okres karencji, w którym nie
rozpoczyna się odpowiedzialność INTER Polska. Okres karencji wynosi 30 dni, licząc
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

5.

Karencja nie ma zastosowania do wznowionych umów ubezpieczenia, w których
zachowana jest ciągłość umowy ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka powodzi.

6.

INTER Polska ma prawo do przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, na własny koszt, w terminie uzgodnionym
z Ubezpieczającym.

10) klasę palności budynków,
11) przechowywanie mienia niebezpiecznego pożarowo,
12) przebieg ubezpieczenia w okresie ostatnich 5 lat,
13) rozłożenie płatności na raty,
14) zawarcie umowy na warunkach odmiennych od postanowień niniejszych OWU.
4.

5.

6.

INTER Polska może udzielić zniżek składki z tytułu:
1)

istnienia stałego dozoru lub posiadania atestowanych i należycie konserwowanych
urządzeń bądź instalacji sygnalizacyjno–alarmowych (przeciwkradzieżowych
lub przeciwpożarowych),

2)

istnienia ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpożarowych (własna straż
pożarna, czujki dymu, instalacje tryskaczowe),

3)

bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

4)

jednorazowej opłaty składki,

5)

nowego ubezpieczenia w INTER Polska.

1.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba że strony
umówią się inaczej.

2.

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający
ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim INTER Polska udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
§ 79

Ochrona ubezpieczeniowa INTER Polska kończy się również z chwilą:

INTER Polska może naliczyć zwyżki składki ze względu na:

1.

zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności przez Ubezpieczającego,

1)

klasę palności budynków, budowli lub lokali,

2.

wyczerpania sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności,

2)

szkodowy przebieg ubezpieczenia,

3.

3)

rozłożenie płatności na raty,

zakończenia okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed
terminem.

4)

zawarcie umowy na warunkach odmiennych od postanowień niniejszych OWU.

W umowach ubezpieczenia zawieranych na okres krótszy od jednego roku składkę
oblicza się proporcjonalnie do okresu ochrony.

7.

Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty określa się w polisie.

8.

Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za zapłatę uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia
polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
INTER Polska, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się
wystarczająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym
przypadku za zapłatę przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty składki lub raty
składki na rachunek INTER Polska.

9.

§ 78

Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej
konieczność opłacenia dodatkowej składki (lub zwrotu składki), składkę tę przelicza
się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia,
proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ewentualna
składka dodatkowa lub ewentualny zwrot składki płatne są jednorazowo.

10. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki
została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

§ 80
1.

W przypadku przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na inny podmiot
w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, nabywca przedmiotu ubezpieczenia,
za zgodą INTER Polska, wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Ubezpieczającego
wynikające z niniejszych OWU, pod warunkiem zachowania zabezpieczeń mienia
w stanie niezmienionym.

2.

Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę
składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia
na nabywcę.

3.

W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia, a także w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana
na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem pisemnego poinformowania INTER
Polska oraz zachowania zabezpieczeń w stanie niezmienionym.

4.

Przepisów ust. 1 – 2 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały
lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 81
1.

Przed zawarciem umowy Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości
INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska zapytywało
w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również
na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTER POLSKA
§ 77
1.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek
okresu ubezpieczenia, nie wcześniej, niż w dniu następnym po dniu zawarcia umowy
i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że został wyznaczony inny termin
zapłaty.

2.

W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest
zawiadamiać INTER Polska o zmianach okoliczności, o które INTER Polska zapytywało
w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach, niezwłocznie
po otrzymaniu o nich wiadomości.

2.

Jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie,
INTER Polska może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

3.

INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których z naruszeniem postanowień ust. 1–2 Ubezpieczający nie podał do wiadomości INTER Polska.
Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 1–2 doszło z winy umyślnej
Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany
umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczający nie
podał do wiadomości INTER Polska.
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4.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1–2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

5.

W celu weryfikacji okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 2 INTER Polska
uprawnione, jest w czasie trwania umowy ubezpieczenia, do przeprowadzenia
na własny koszt inspekcji miejsca ubezpieczenia, po uzgodnieniu z Ubezpieczającym
terminu inspekcji.

zgłoszenia na piśmie w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości
o zajściu zdarzenia,
3)

niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wypadku drogowego środka transportu
należącego do Ubezpieczającego,

4)

nie dokonywania ani nie dopuszczania do dokonania żadnych zmian
w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę
upoważnioną przez INTER Polska, chyba że:

§ 82
1.

W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany:

a.

narusza to interes publiczny,

1)

zapobiegać powstaniu szkód, w szczególności przez zachowanie należytej
staranności w strzeżeniu mienia oraz przez przestrzeganie przepisów prawa,

b.

zmiana taka jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

2)

utrzymywać budynki i budowle w należytym stanie technicznym, przez co
rozumiane jest niezwłoczne likwidowanie awarii lub uszkodzeń; dotyczy to
zwłaszcza instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę oraz dachów,

c.

oględziny miejsca i przedmiotu szkody nie zostały przeprowadzone przez
INTER Polska w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie,

3)

przestrzegać dotyczących przedmiotu ubezpieczenia przepisów prawa
budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, zasad i norm dotyczących budowy
i eksploatacji urządzeń technicznych, eksploatacji budynków, budowli, maszyn
i urządzeń, jak również utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym
stanie technicznym,

4)

5)

6)

utrzymywać w pomieszczeniach temperaturę uniemożliwiającą zamarzanie
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych
i grzewczych lub usuwać wodę lub inne ciecze z instalacji i zamykać zawory
oraz regularnie kontrolować stan instalacji i urządzeń,
prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi przepisami,
w sposób pozwalający, w razie powstania szkody, na bezsporne odtworzenie
wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące ubezpieczonego mienia powinny
być zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub
kradzieżą,
niezwłocznie powiadomić INTER Polska na piśmie o zwiększeniu ryzyka,
zwłaszcza w przypadku, gdy:
a.

nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku, w szczególności
gdy usunięte zostaną uzgodnione środki bezpieczeństwa,

b.

ubezpieczony budynek lub budowla zostaną przebudowane lub poddane
innym robotom budowlanym, lub jeżeli ich części nie będą używane,

c.

w miejscu ubezpieczenia podjęta zostanie nowa działalność gospodarcza
lub zmieniony jej rodzaj,

2.

W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1 pkt 1–4, INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania
za szkody powstałe z tego powodu, przy czym w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie jest jednak należne jeśli jego zapłata odpowiada względom słuszności.

3.

W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1 pkt 5–6, INTER Polska może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
ustalenie okoliczności i skutków wypadku, przy czym w razie rażącego niedbalstwa
odszkodowanie jest jednak należne jeśli jego zapłata odpowiada względom słuszności.

4.

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

5.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 83

1.

W przypadku powstania wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę
w mieniu, Ubezpieczający obowiązany jest do:
1)

2)
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5)
2.

podjęcia dostępnych działań, zmierzających do zmniejszenia rozmiaru szkody
oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia
przed powiększeniem rozmiarów szkody i uwzględniania przy tym zaleceń
INTER Polska, o ile zezwalają na to okoliczności,
niezwłocznego powiadomienia INTER Polska o zajściu zdarzenia; w razie
ustnego zgłoszenia szkody, Ubezpieczający jest zobowiązany do potwierdzenia

niezwłocznego zastrzeżenia zaginionych dokumentów finansowych.

Ubezpieczający jest ponadto zobowiązany do:
1)

dostarczenia do INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody kopii
zawiadomienia złożonego policji lub wskazania danych Komisariatu Policji
prowadzącego dochodzenie oraz numeru sprawy, pod którym prowadzone
jest dochodzenie,

2)

przedłożenia w INTER Polska nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
szkody wykazu uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia wraz
ze sporządzonym na własny koszt rachunkiem poniesionych strat,

3)

przedstawienia w INTER Polska oryginalnych lub potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii rachunków zakupu, jak również udostępnienia dokumentacji
księgowej i innych dowodów, niezbędnych do ustalenia wysokości roszczenia,

4)

dostarczenia do INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody oryginału
listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, na podstawie
którego ubezpieczone mienie było przewożone,

5)

dostarczenia do INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody oryginalnego rachunku dostawcy (faktury) lub innego miarodajnego dowodu dostawy,

6)

zażądania od przewoźnika, jeżeli trudni się zawodowo przewozem, lub
spedytora, sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie z przepisami
o przewozie przesyłek oraz wzięcia udziału w jego sporządzeniu; w razie
odmowy przez przewoźnika lub spedytora sporządzenia takiego protokołu
albo w razie przewozu mienia własnym środkiem transportu – sporządzenia
komisyjnego protokołu szkody,

7)

zażądania od kierowcy sporządzenia pisemnego oświadczenia o powstaniu
szkody, uwzględniającego wszystkie istotne dla sprawy okoliczności oraz
dostarczenia tego oświadczenia do INTER Polska w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia szkody,

8)

umożliwienia osobom upoważnionym przez INTER Polska dokonania ustalenia
okoliczności powstania szkody, wyceny rozmiaru szkody i zasadności roszczenia
oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień,

9)

dostarczenia postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie
zgłoszonej szkody lub odpisu prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiotowej
sprawie, w terminie umożliwiającym INTER Polska zajęcie stanowiska odnośnie
wniesienia środka odwoławczego.

3.

W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub
nakazu zapłaty w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, Ubezpieczający powinien
niezwłocznie poinformować o tym fakcie INTER Polska nawet, gdy sam wypadek
ubezpieczeniowy został już zgłoszony.

4.

W przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczającemu, w związku z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpieczeniową,
Ubezpieczający obowiązany jest:
1)

niezwłocznie poinformować o tym fakcie INTER Polska,

2)

przedsięwziąć wszelkie dostępne środki mające na celu zminimalizowanie
następstw szkody,

3)

nie podejmować bez uprzedniej zgody INTER Polska żadnych działań zmierzających do uznania ani zaspokojenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
w całości, w części lub na zasadzie ugody z poszkodowanym; w przypadku
naruszenia tego postanowienia INTER Polska jest zwolnione z obowiązku
wypłaty świadczenia.

5.

6.

Jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczający powinien na żądanie INTER Polska pozostawić prowadzenie
procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej przez INTER Polska i dostarczyć
wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne. Powyższe nie zwalnia
jednak Ubezpieczającego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu lub właściwych
środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji administracyjnych
w sprawie odszkodowań.

b.

W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1, INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania za szkody
powstałe z tego powodu.

7.

W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
określonych w ust. 2 – 3, INTER Polska może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło INTER
Polska ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

8.

Uprawnienia wynikające z postanowień ust. 6 – 7 nie dotyczą szkód z tytułu
odpowiedzialności cywilnej.

9.

Jeżeli z tytułu zaistniałej szkody istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczającego
od odpowiedzialności cywilnej w całości lub części, to powyższe dotyczy również
INTER Polska.

10. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 – 5 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

3)

dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny nabycia, naprawy, bądź
kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy, powiększonej
o koszty transportu i montażu z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 1,

4)

dla środków obrotowych – według ceny ich nabycia lub kosztów wytworzenia,

5)

dla niskocennych składników majątku – według ich wartości rzeczywistej,

6)

dla nakładów inwestycyjnych – według kosztów odbudowy lub remontu w tym
samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji,
materiałów oraz standardu wykończenia, określonych zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalenia cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie
na podstawie średnich narzutów, stawek roboczogodziny oraz cen materiałów
dla danego regionu, powiększonych o koszty zwykłego transportu lub montażu,
potwierdzonych kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, rachunkiem
wykonawcy lub firmy transportowej,

7)

dla mienia osób trzecich – według wartości przedmiotu określonej w dowodzie
przyjęcia lub według kosztów naprawy na podstawie cen z dnia powstania
szkody, zwiększonych o poniesione i udokumentowane koszty nakładów
usługowych, bez uwzględnienia prowizji lub marży, nie więcej jednak niż
wartość rynkowa przedmiotu ubezpieczenia,

8)

dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej dla gotówki (wartość
nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP
z dnia ustalenia wysokości odszkodowania), według wartości wykazanej
na czeku dla czeków lub jako cena sprzedaży netto (bez marży i prowizji) dla
pozostałych wartości pieniężnych,

9)

dla sprzętu elektronicznego – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu
tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu
nie starszego niż 8, lat licząc od daty produkcji. W przypadku zakupienia
sprzętu fabrycznie nowego wiek liczony jest od daty zakupu, w pozostałych
przypadkach, według wartości rzeczywistej

§ 84
INTER Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich dokumentów składanych przez
Ubezpieczającego, dotyczących zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego.

OBOWIĄZKI INTER POLSKA
§ 85
INTER Polska jest zobowiązane do:
1)

doręczenia Ubezpieczającemu tekstu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
aby miał możliwość zapoznania się z ich treścią przed zawarciem umowy,

2)

wydania Ubezpieczającemu polisy bądź innego dokumentu ubezpieczenia (również
tymczasowego),

3)

udzielenia Ubezpieczającemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg
lub zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia,

4)

udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub osobie występującej
z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania,

5)

przedstawienia Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnic między postanowieniami
umowy a OWU (zapis ten nie ma zastosowania do umów zawieranych w drodze
negocjacji).

10) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej lub kosztów naprawy,
11) dla szyb od stłuczenia – według kosztów nabycia lub naprawy udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem tych samych wymiarów, konstrukcji
i materiałów,
12) dla zwiększonych kosztów prowadzenia działalności i stałych kosztów prowadzenia działalności – według kosztów faktycznie poniesionych przez Ubezpieczającego udokumentowanych rachunkiem,
13) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej INTER Polska wypłaca osobie
uprawnionej należne odszkodowanie według zasad odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczającego,
14) w ubezpieczeniu mienia w transporcie:

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

a.

w razie zniszczenia lub utraty mienia w całości lub części albo takiego
uszkodzenia mienia, że z uwagi na jego właściwości nie nadaje się ono
do naprawy – według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego
mienia ustalonej w fakturze dostawcy lub w zastępującym fakturę dowodzie
wewnętrznym lub według faktycznych kosztów zakupu bądź odtworzenia
łącznie z kosztami ubezpieczenia i dostarczenia mienia do miejsca
przeznaczenia, jeżeli zostały poniesione przez Ubezpieczającego,

b.

w razie uszkodzenia mienia, które nadaje się do naprawy – według
rzeczywistych kosztów naprawy; jeżeli wysokość szkody została ustalona
według kosztów naprawy, odszkodowanie nie może przekroczyć rzeczywistej wartości uszkodzonego mienia w dniu powstania szkody,

c.

w razie uszkodzenia mienia w stopniu umożliwiającym jego dalszą sprzedaż,
lecz po obniżonych cenach – według różnicy pomiędzy wartością
tego mienia przed wypadkiem, a ceną ustaloną w drodze przeceny.
O każdej przecenie uszkodzonego mienia Ubezpieczający obowiązany
jest powiadomić INTER Polska na 3 dni przed terminem i uzyskać pisemną
zgodę na dokonanie przeceny; INTER Polska ma prawo wydelegować
swego przedstawiciela do wzięcia udziału w przeprowadzaniu przeceny.

§ 86
1.

Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia w następujący
sposób:
1)

2)

dla budynków i budowli (również w stadium budowy i przebudowy) – według
kosztów odbudowy lub remontu budynku lub budowli w tym samym miejscu,
z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów oraz
standardu wykończenia, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia
cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie na podstawie średnich
narzutów, stawek roboczogodziny oraz cen materiałów dla danego regionu,
powiększonych o koszty zwykłego transportu lub montażu, potwierdzonych
kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, rachunkiem wykonawcy
lub firmy transportowej:
a.

przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej – w pełnej wysokości,

b.

przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – po potrąceniu faktycznego zużycia,

c.

przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto – bez potrącenia
umorzenia,

dla lokali:
a.

według wartości rynkowej,

przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej – w pełnej wysokości
z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1), lit. a.,

2.

Przy obliczaniu wysokości szkody w zniszczonym lub uszkodzonym mieniu uwzględnia
się przydatność tego mienia do dalszego użytku, sprzedaży lub przeróbki i o odpowiednią kwotę zmniejsza się wartość szkody.
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3.

4.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

1)

wartości naukowej, artystycznej, zabytkowej, kolekcjonerskiej i emocjonalnej
ubezpieczonego mienia,

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

2)

kosztów związanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi
w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia,

1.

3)

kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych
do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą,

4)

podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego odliczeniu, chyba że strony
umówiły się inaczej.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym, INTER Polska
w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczającego (jeżeli nie jest on osobą
występującą z tym zawiadomieniem) o przyjęciu zgłoszenia oraz przedstawi na piśmie
osobie występującej z roszczeniem wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
roszczenia.

2.

INTER Polska wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.

3.

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności INTER Polska albo wysokości odszkodowania okazało się
niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
W takiej sytuacji bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie
określonym w ust. 2.

4.

Jeżeli odszkodowanie z tytułu złożonego roszczenia nie przysługuje lub przysługuje
w innej wysokości, niż wynikałoby to ze złożonego roszczenia, INTER Polska
zawiadomi pisemnie osobę występującą z roszczeniem o tym fakcie, wskazując
na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania oraz poinformuje o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.

5.

INTER Polska wypłaca odszkodowanie/świadczenie na podstawie uznania roszczenia,
w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu wyjaśniającym, ugody
zawartej z Ubezpieczonym, Uprawnionym lub osobą występującą z roszczeniem
lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

6.

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniem mają prawo
wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów, jak również otrzymywania dokumentów w postaci elektronicznej.

7.

Jeżeli Ubezpieczający odzyska utracone mienie już po otrzymaniu odszkodowania,
jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do INTER Polska
na piśmie oraz dokonania cesji własności tego mienia na INTER Polska lub do zwrotu
otrzymanego odszkodowania w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego
terminu powyższe prawo wyboru przechodzi na INTER Polska.

8.

Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli
osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową,
Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym INTER Polska.
Ubezpieczający obowiązany jest doręczyć do INTER Polska orzeczenie sądu w terminie
umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

Do ustalonej wysokości szkody dolicza się w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione
przez Ubezpieczającego uzasadnione i udokumentowane koszty, o których mowa
w § 3 ust. 6.

5.

W systemie ubezpieczenia mienia na sumy stałe, jeżeli suma ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczeniowej pozycji (przedmiotu ubezpieczenia) jest niższa
od jej wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłacone jest
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do ubezpieczonej wartości.

6.

Zasady określonej w ust. 5 (zasada proporcji) nie stosuje się w stosunku do mienia
ubezpieczonego:
1)

na pierwsze ryzyko,

2)

według wartości rynkowej,

3)

na sumy stałe w według wartości odtworzeniowej, jeżeli wartość przedmiotu
ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 120%,

4)

dla szkód poniżej 5000 zł,

7.

Jeżeli suma ubezpieczenia określonych poszczególnych pozycji (przedmiotu
ubezpieczenia) w umowie jest wyższa od ich wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie),
INTER Polska ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości szkody.

8.

W przypadku niezadziałania lub niewłaściwego zadziałania systemu zabezpieczenia
mienia w chwili zdarzenia, za które udzielono obniżki składki, INTER Polska pomniejsza
odszkodowanie o taki procent, jaki zastosowano przy obniżce składki.

9.

Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z powyższymi postanowieniami,
przy czym łączne odszkodowanie za wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia
jest pomniejszane o franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł, chyba że umówiono
się inaczej, z wyjątkiem:
1)

szyb od stłuczenia – wysokość franszyzy wynosi 100 zł,

2)

sprzętu przenośnego przechowywanego w pojeździe – wysokość franszyzy
redukcyjnej wynosi 25% wartości szkody,

3)

szkód powstałych w wyniku upadku sprzętu elektronicznego – 15% wartości
szkody,

9.

4)

szkód powstałych wskutek przyczyn wymienionych w § 40 pkt 4) i 5) przy
przewozie dokonywanym transportem własnym, gdy przewożone mienie
zostanie skradzione z samochodu pozostawionego poza miejscem strzeżonym
– wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 25% wartości szkody, o ile strony
nie uzgodniły inaczej,

10. Po wypłacie odszkodowania, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną zmniejsza się
o odszkodowania wypłacone w czasie trwania ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia
może być uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona w tym samym
okresie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki.

5)

szkód osobowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
§ 87

1.

2.

W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczający i INTER Polska mogą uzgodnić lub
każda ze stron może zażądać, by przyczyny i wysokość szkody zostały ustalone
przez rzeczoznawców.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 89
1.

Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzą z mocy prawa
na INTER Polska, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli INTER Polska
pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje,
co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem INTER Polska.

2.

Nie przechodzą na INTER Polska roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3.

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć do INTER Polska
wszelkie dokumenty oraz przekazać informacje i dokonać czynności niezbędne dla
skutecznego dochodzenia praw przez INTER Polska.

4.

W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez zgody INTER
Polska praw przysługujących mu do osób trzecich, INTER Polska może odmówić
wypłaty odszkodowania w całości lub w części – o kwotę odszkodowania, której
wskutek powyższego zrzeczenia się roszczenia przez Ubezpieczonego INTER Polska
nie będzie mogło dochodzić od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. Powyższe
uprawnienie nie dotyczy szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać co najmniej:
1)

ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych przyczyn szkody,

2)

wykaz mienia będącego przedmiotem szkody,

3)

ustalenie kosztów naprawy lub nabycia takiego samego mienia.

3.

W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców, strony mogą powołać rzeczoznawcę
opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej
oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą opinię.

4.

Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego
rzeczoznawcy (opiniującego) ponoszą obie strony po połowie.

5.

Na podstawie wiążących ustaleń rzeczoznawców lub rzeczoznawcy opiniującego,
INTER Polska oblicza odszkodowanie zgodnie z § 86,

6.

Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczającego z dopełnienia
obowiązków wynikających z § 82.
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§ 88

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 90

3)

opis sytuacji będącej przedmiotem skargi lub zażalenia,

4)

uzasadnienie wraz z przedstawieniem ewentualnych dowodów.

1.

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do INTER Polska powinny być
składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane pismem poleconym, pod
rygorem nieważności.

6.

2.

Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do zawiadomienia INTER Polska
o każdej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania. Jeżeli Ubezpieczony zmienił
siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił o tym INTER Polska, pismo INTER
Polska skierowane na adres ostatniej znanej siedziby lub miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego wywiera skutki prawne z upływem 7 dni od dnia pozostawienia
drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki rejestrowanej (drugie
awizo). INTER Polska informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego o aktualnym
adresie swojej siedziby w każdej korespondencji kierowanej do niego.

7.

Ubezpieczający / Ubezpieczony może złożyć skargę lub zażalenie w formie pisemnej
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, na sposób wykonywania umowy ubezpieczenia
przez INTER Polska.

8.

Ewentualne spory powstałe w związku z umową ubezpieczenia rozstrzygane mogą
być przez sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

9.

Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu INTER Polska nr 14/2014
z dnia 11 marca 2014 r. i zmienione Uchwałą nr 17/2015 z dnia 04 maja 2015 r.
i znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 lipca 2014 r.
Jednocześnie z dniem 30 czerwca 2014 r. tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia
INTER Partner zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 21/2007 z dnia
31.08.2007 r., obowiązujące od dnia 01.10.2007 r.

3.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4.

Skargi i zażalenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia
rozpatrywane są przez Zarząd INTER Polska.

5.

Skargi lub zażalenia powinny być składane w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
1)

nazwę firmy, imię, nazwisko i dane teleadresowe osoby składającej skargę lub
zażalenie,

2)

numer polisy lub szkody oraz nazwę Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia stanowisko INTER Polska zostanie przesłane
pisemnie w ciągu 14 dni listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub
zażalenia.

Janusz Szulik
Prezes Zarządu

Roberto Svenda
Członek Zarządu

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02–486 Warszawa; tel. 022 333 75 00, fax 022 333 75 01; Nr KRS16204 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 547–02–06–285; Kapitał zakładowy wynosi 35 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia

5.

Klauzula nr M1

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie załadunku, rozładunku,
przeładunku oraz podczas transportu.

6.

Franszyza redukcyjna wynosi 400 zł w każdej szkodzie.

Automatyczne ubezpieczenie środków trwałych
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły objąć ochroną ubezpieczeniową środki trwałe, które zostaną
nabyte w okresie ubezpieczenia lub których wartość wzrośnie poprzez dokonane
inwestycje.

2.

Środki trwałe zostają objęte ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia
określonym w umowie w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym
w umowie ubezpieczenia.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona pod warunkiem, że mienie jest przeznaczone
i wykorzystywane do działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia.

4.

Maksymalna suma ubezpieczenia dla mienia obejmowanego w ramach niniejszej
Klauzuli stanowi 20% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 1mln zł w przypadku
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich
ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku pozostaje bez zmian.

Klauzula nr M4
Ubezpieczenie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych lub mienia od wszystkich ryzyk (zgodnie z zakresem ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia) o szkody w ubezpieczonych maszynach
lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu
polegającej na gwałtownym ograniczeniu lub uniemożliwieniu jego dalszej eksploatacji
lub nagłym zmniejszeniu sprawności lub spowodowaniu niesprawności maszyny
lub urządzenia ograniczającym jego zdatność do działania wskutek:
1)

błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, niedbalstwa,

2)

błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia
wadliwych materiałów,

3)

dostania się jakichkolwiek ciał obcych,

4)

braku wody w kotłach,

5)

rozerwania z powodu działania siły odśrodkowej,

Klauzula nr M2

6)

zaniku zasilania maszyny,

Automatyczne ubezpieczenie nowych lokalizacji

7)

zwarcia, przepięcia, przetężenia, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów
prądu i innych przyczyn elektrycznych.

1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły objąć ochroną ubezpieczeniową nowe miejsca ubezpieczenia,
w których Ubezpieczający rozpocznie stałą działalność.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia lokalizacji do użytku.

3.

Ochroną ubezpieczeniowa nie dotyczy mienia w transporcie, na wystawach, targach,
pokazach.

4.

Mienie znajdujące się w nowym miejscu ubezpieczenia zostaje objęte ochroną
ubezpieczeniową w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia
od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym
w umowie ubezpieczenia.

5.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona pod warunkiem, że mienie jest
przeznaczone i wykorzystywane do działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia.

6.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w odniesieniu do maszyn i urządzeń
zainstalowanych na stanowisku pracy, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem
i po przeprowadzeniu i zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów rozruchowych
zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi producenta.

3.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny i urządzenia podczas pracy, w stanie
spoczynku, a także w czasie konserwacji, remontu okresowego lub w okresie testów
z nimi związanych, o ile czynności te odbywają się w miejscu ubezpieczenia. Jeżeli
konserwacja czy remont okresowy powoduje konieczność demontażu, ochrona
ubezpieczeniowa jest kontynuowana i trwa nieprzerwanie w trakcie wymienionych
czynności, z uwzględnieniem przemieszczenia na terenie zakładu oraz podczas
następującego niezwłocznie po nich ponownego montażu.

4.

Maksymalna suma ubezpieczenia dla mienia obejmowanego w ramach niniejszej
Klauzuli stanowi 20% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 1mln zł w przypadku
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich
ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku pozostaje bez zmian.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)

za które z mocy prawa lub dokonanej czynności prawnej, odpowiedzialny jest:
dostawca, producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności:
serwisant, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca),

2)

w narzędziach, częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub
podlegające okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie z wymogami
producenta, w szczególności matryce, formy, stemple, narzędzia do obróbki
skrawaniem, elektrody, wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki
ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, do kruszenia, przedmioty
z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, młoty, oleje, smary, paliwa,
katalizatory, chłodziwa,

3)

powstałych w maszynach i urządzeniach starszych niż 10 lat.

Klauzula nr M3
Ubezpieczenie mienia poza lokalizacją
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym
mieniu, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie w:
1)

maszynach i urządzeniach przenośnych,

2)

środkach obrotowych,

które ze względu na swoje przeznaczenie wykorzystywane są poza miejscem
ubezpieczenia w związku z charakterem prowadzonej działalności.
2.

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia przenośne, które zostały
umieszczone w załączonym do umowy ubezpieczenia wykazie (rodzaj sprzętu wraz
z nr identyfikacyjnym, suma ubezpieczenia), o ile limit odpowiedzialności przekracza
25 000 zł.

3.

Maszyny i urządzenia przenośne oraz środki obrotowe ubezpieczone są w takim
zakresie, w jakim zostały ubezpieczone w miejscu ubezpieczenia.

4.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń
i wyposażenia i środków obrotowych określonych w polisie – stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia,
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5.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń
i wyposażenia i środków obrotowych określonych w polisie – stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

6.

Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł w każdej szkodzie.

Klauzula nr M5
Ubezpieczenie drobnych robót budowlano – montażowych
1.

2.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych lub mienia od wszystkich ryzyk (zgodnie z zakresem ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia) o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także pracami montażowymi
i adaptacyjno-modernizacyjnymi.
Przez roboty budowlane rozumie się roboty, których realizacja:
1)

nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

2)
3.

4.

5.

nie wymaga pozwolenia na budowę.

losowych lub mienia od wszystkich ryzyk (zgodnie z zakresem ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia) o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
wskutek pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz
prowadzonej akcji ratowniczej w związku z tymi zdarzeniami, będące bezpośrednim
skutkiem terroryzmu.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych w wyniku prac budowlano
– montażowych:
1)

wykonywanych na zlecenie osób trzecich,

2)

wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
instrukcji prac niebezpiecznych pożarowo,

3)

prowadzenia prac przez nieuprawnione do tego osoby,

4)

niezgodnie z projektem, planem architektonicznym,

5)

niezgodnie z instrukcją producenta.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej
szkodzie.

2.

Limit odpowiedzialności – stanowi 20% sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk i stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

3.

Franszyza redukcyjna wynosi 1000 zł w każdej szkodzie.

Klauzula nr M9
Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków,
budowli
1.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym
mieniu powstałe w wyniku kradzieży w urządzeniach lub elementach budynków,
budowli, które ze względu na swoje przeznaczenie, zamontowane są na stałe
na zewnątrz budynku lub budowli, w szczególności: elementy telewizji przemysłowej, elementy instalacji alarmowej, elementy instalacji klimatyzacyjnej, elementy
instalacji oświetleniowej, szyldy reklamowe, siłowniki bram, markizy.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy mienia, o którym mowa w ust.1 pod warunkiem,
że:

Klauzula nr M6
Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych lub mienia od wszystkich ryzyk (zgodnie z zakresem ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia) o szkody w ubezpieczony mieniu powstałe
w wyniku katastrofy budowlanej.

2.

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód powstałych:
1)

w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wysiedlenia,

2)

w budynkach wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z użyciem
wadliwych materiałów,

5.

znajduje się na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i strzeżonym
(przez osobę dorosłą posiadającą określony zakres obowiązków, z wyszczególnieniem zadań dotyczących sposobu zachowania i czynności w przypadku
próby kradzieży) lub

2)

znajduje się na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od poziomu terenu (nie
dotyczy siłowników bram),

3)

wymontowanie jest niemożliwe bez użycia siły lub narzędzi.

3.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.

4.

Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej
szkodzie.

Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł w każdej
szkodzie.

Klauzula nr M10

3)
4.

1)

wskutek prowadzenia prac budowlano – montażowych.

Klauzula nr M7

Ubezpieczenie dokumentów służących do prowadzenia działalności
gospodarczej

Ubezpieczenie pękania wskutek mrozu

1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły objąć ochroną ubezpieczeniową koszty odtworzenia dokumentów
niezbędnych do prowadzania działalności gospodarczej: akt, dokumentów urzędowych,
umów cywilnoprawnych, ksiąg firmowych, planów konstrukcyjnych, dokumentacji
technicznej.

2.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku, mienia od dewastacji stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego
i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

1.

2.

3.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych lub mienia od wszystkich ryzyk (zgodnie z zakresem ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia) o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
w wyniku pękania wskutek mrozu:
1)

w urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych,
klimatyzacyjnych, grzewczych,

2)

w zbiornikach kotłów, bojlerów,

3)

w urządzeniach i armaturze sanitarnej.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe
wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Klauzula nr M11
Ubezpieczenie utraty czynszu
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły objąć ochroną ubezpieczeniową czynsz należny Ubezpieczającemu z tytułu obowiązujących umów najmu lub dzierżawy budynku lub lokalu
w sytuacji, gdy na skutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym budynku lub lokalu,
objętej zakresem ubezpieczenia, budynek lub lokal nie nadaje się do prowadzenia
działalności lub zamieszkiwania.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraconego czynszu w związku z opóźnieniem
oddania do użytkowania budynku lub lokalu do ponownego najmu wynikającego z:

Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł w każdej szkodzie.

Klauzula nr M8
Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
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3.

4.

1)

faktu, że zniszczone lub uszkodzone rzeczy są zmieniane, ulepszane lub poddane
generalnemu remontowi przy okazji naprawy oraz kosztów wynikających
z nabycia rzeczy nowych,

2)

braku środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconych bądź uszkodzonych przedmiotów,

3)

decyzji właściwych władz lub organów uniemożliwiających lub opóźniających
odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze kontynuowanie działalności przez
Ubezpieczającego,

4)

opóźnienia wznowienia w wyniku decyzji Ubezpieczającego.

INTER Polska pokrywa utracony przez Ubezpieczającego, udokumentowany umowami
najmu lub dzierżawy czynsz od momentu powstania szkody do czasu przywrócenia
technicznej gotowości budynku lub lokalu, w okresie nie dłuższym jednak niż 3
miesiące od dnia wystąpienia szkody. Przez przywrócenie technicznej gotowości
budynku lub lokalu, należy rozumieć sytuację, kiedy Ubezpieczający dysponuje
takimi samymi lub podobnymi budynkami lub lokalami o zbliżonych parametrach
jak przed powstaniem szkody.
Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.

Klauzula nr M12
Ubezpieczenie utraty dokumentów i kosztów utylizacji leków
1.

1)

utylizacji leków,

2)

refundacji produktów medycznych, wskutek zniszczenia dokumentacji będącej
podstawą do refundacji,

2.

Koszty refundacji wyliczane są na podstawie średniej dziennej wartości kwot
refundowanych wyliczonych na podstawie ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia szkody.

3.

Limit odpowiedzialności – będący sublimitem sumy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku, mienia od dewastacji stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego
i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Klauzula nr M13
Rozszerzenie zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu mienia
w transporcie
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia w transporcie poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, o szkody powstałe na terenie Unii Europejskiej.

Klauzula nr M14
Ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych

2.
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Jeżeli dane nie zostaną odtworzone w ciągu 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody,
INTER Polska zwróci tylko koszty wymiany nośników danych.

4.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód:

5.

1.

2.

3.

zewnętrznych nośnikach danych,

2)

elektronicznych danych,

3)

oprogramowaniu,

wynikających ze szkód wyłączonych z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

2)

w danych zapisanych w jednostce centralnej,

3)

w danych, które zostały wprowadzone lub przetworzone po wystąpieniu szkody.

Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk o szkody powstałe w zainstalowanym sprzęcie na stałe w pojazdach samochodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód:
1)

powstałych wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został
spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,

2)

wyrządzonych przez osoby nie posiadające w chwili zdarzenia wyrządzającego
szkodę stosownych uprawnień do kierowania pojazdem,

3)

objętych ubezpieczeniem autocasco pojazdu albo odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego.

Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska
za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia.

Klauzula nr M16
Konserwacja sprzętu elektronicznego
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony uzgodniły, że Ubezpieczający zobowiązuje się, że sprzęt elektroniczny będzie
poddawany konserwacji zgodnie z przepisami zarówno przez firmy zewnętrzne, jak
i przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile posiadają oni stosowne
kwalifikacje. Przez konserwację należy rozumieć między innymi: konserwację bieżącą,
konserwację prewencyjną, przeglądy okresowe, usuwanie uszkodzeń lub wad powstałych
wskutek normalnej eksploatacji, w tym starzenia się sprzętu lub jego elementów
(np. wymiana lub naprawa modułów, zespołów, podzespołów, części itp.).

Klauzula nr M17
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk o szkody w sprzęcie elektronicznym (który był wcześniej
sprawny i eksploatowany lub gotowy do eksploatacji) powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym
ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia, a także w innym miejscu
magazynowania (pod warunkiem iż w innym miejscu magazynowania zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe są zgodne z OWU).

2.

Przez termin tymczasowo rozumie się okres do 3 miesięcy.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk o szkody powstałe w:
1)

1)

Klauzula nr M15
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego
w pojazdach samochodowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły objąć ochroną ubezpieczeniową koszty:

w związku ze szkodą powstałą w mieniu w zakresie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk lub mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, za którą INTER Polska ponosi odpowiedzialność.

1.

3.

w miejscu ubezpieczenia, a w odniesieniu do zarchiwizowanych zbiorów INTER
Polska pokrywa również szkody powstałe w czasie transportu pomiędzy lokalem
firmy i jej archiwum.

Klauzula nr M18
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów niezbędnych do:

1.

Odmiennie niż stanowi § 49 ust. 2 pkt 3 i z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych)
z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych
do wysokości limitu 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

2.

Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się
według poniższych zasad.

1)

odtworzenia standardowego oprogramowania, tj. ponowną instalację lub zakup
oprogramowania, jeżeli odtworzenie o posiadaną licencję nie jest możliwe,

2)

odtworzenia danych, tj. koszt wprowadzenia danych z nośników rezerwowych,
wprowadzenia danych ręcznie z oryginalnych dokumentów,

3)

wymiany nośników danych.

3.

4.

Odpowiedzialność INTER Polska za szkody dotyczące lamp rozszerza się na wszystkie
ryzyka, zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania
za szkody wynikłe z pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą
wypłacone tak samo jak za wszystkie inne części ubezpieczonego przedmiotu.
W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość
zużycia urządzenia przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Klauzula nr M19
Ubezpieczenie endoskopów
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem:
1)

W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez
pacjenta,

Redukcja odszkodowania

2)

po okresie
użytkowania

miesięcznie
o

Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop
nie jest zagięty,

3)

6 miesięcy

5,5%

Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną
próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta,

6 miesięcy

5,5%

4)

Przestrzegane są zalecenia producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki
nad sprzętem i przechowywania.

12 miesięcy

3,0%

Tabela deprecjacji ze skalą
OPIS LAMPY
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe
(w sprzęcie niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT)
w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt
medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach
radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT)
w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane
(sprzęt medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości
(sprzęt niemedyczny)
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej
(tomografia komputerowa: patrz b)
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt
medyczny)
Lampy z akceleracją liniową

Klauzula nr M20
12 miesięcy

3,0%

12 miesięcy

3,0%

12 miesięcy

3,0%

12 miesięcy

3,0%

12 miesięcy

3,0%

18 miesięcy

2,5%

24 miesiące

2,0%

24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

2,0%
2,0%
2,0%
1,5%

24 miesiące

1,5%

24 miesiące

1,5%

24 miesiące

1,5%

24 miesiące

1,5%

5.

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu
i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu
o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100 .
PG x X x Y

gdzie:
P-

liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej
z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego
właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych
metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

Ubezpieczenie zestawów NMR ( nuklearnych zestawów
do rezonansu magnetycznego)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu
do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:
1)

Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń,

2)

Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane
za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu,

3)

Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu
wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu
objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie,

4)

Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie
objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia
konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie
z owu oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla
urządzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
Klauzula nr OC1
rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i ich posiadłości oraz Meksyku.

Klauzula nr OC2
szkody w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych
przez osoby objęte ubezpieczeniem
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające
na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i ich części składowych, oddanych
w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego.

2.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony
w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X-

współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
1) nowozakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6
miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y=

współczynnik likwidacyjny,

1)

szkód wynikłych z niezapłacenia bądź nieterminowego zapłacenia opłat z tytułu
zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego,

2)

szkód w gruntach wszelkiego rodzaju,

3)

szkód w urządzeniach i instalacjach wszelkiego rodzaju oraz przedmiotach
ze szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba że stanowią część
składową nieruchomości, o których mowa w ust. 1,

4)

szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania.

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
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Klauzula nr OC3
szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych
przez osoby objęte ubezpieczeniem
1.

2.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające
na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych i ich części składowych, oddanych
w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu,
dzierżawy albo innego stosunku prawnego.

3.

Odpowiedzialność INTER Polska za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona
jest do wysokości sublimitów ustalonych w umowie, odrębnie dla każdego rodzaju
rzeczy.

4.

Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej
w umowie, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.

Klauzula nr OC6

Ubezpieczenie nie obejmuje:

szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców
osób objętych ubezpieczeniem

1)

szkód wynikłych z niezapłacenia bądź nieterminowego zapłacenia opłat z tytułu
zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego,

1.

2)

szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,

3)

szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu,

4)

szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie,
wyrządzone osobom trzecim przez osoby, którym osoby objęte ubezpieczeniem
powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innych czynności (z wyjątkiem pracowników);
osoby te uważa się za objęte ubezpieczeniem w zakresie wynikającym z umowy
ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego w ramach działalności zgłoszonej
do ubezpieczenia i tylko w odniesieniu do szkód wyrządzonych przy wykonywaniu
powierzonych im przez Ubezpieczającego prac, usług lub innych czynności.

2.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami
objętymi ubezpieczeniem.

Klauzula nr OC4
odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy
i szkody w mieniu pracowników
1.

2.

3.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie wynikające
z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego.
Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego z tytułu
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osobistego użytku należących do pracowników
Ubezpieczającego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz
Ubezpieczającego, nawet jeżeli szkoda nie miała związku z wypadkiem przy pracy.

Klauzula nr OC7
włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych
substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
1.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1)

szkód wynikłych z wypadków mających miejsce przed datą początkową,

2)

szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków,
o których mowa w ust. 1,

3)

świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w ust. 1,

4)

1)

szkód powstałych w następstwie spożycia przez pracowników alkoholu,
narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających, leków
niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim
lub wskazaniem ich użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostawało
w związku przyczynowo - skutkowym ze spożyciem tych substancji,

przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest
zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez
Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu
przedsiębiorstwa,

2)

przyczyna powstania szkody jest bezsporna,

3)

szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach
ubezpieczonej działalności gospodarczej,

5)

szkód powstałych w następstwie utraty mienia nie wynikającej z jego zniszczenia
lub uszkodzenia,

4)

6)

szkód w pojazdach, wartościach pieniężnych, dokumentach, sprzęcie
elektronicznym i komputerowym oraz w rzeczach o wartości pamiątkowej
lub zabytkowej.

początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności INTER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie
odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia
początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku
zdarzenia,

5)

zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży
pożarnej lub policji.

Klauzula nr OC5
szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem
lub kontrolą Ubezpieczającego
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących
się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające
na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie.

2.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie
poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających
z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany
decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku
wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu,
pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych),
zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub
zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione
łącznie wszystkie poniższe warunki:

1)

w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego stosunku prawnego,

2)

w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy
lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,

3)

w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich
pozostawionych,

4)

w wartościach pieniężnych.

2.

Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego,
czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.

3.

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed
zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat
finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody
lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez
Ubezpieczającego.

4.

Franszyza redukcyjna wynosi 1000 zł w każdej szkodzie.

Klauzula nr OC8
szkody w rzeczach ruchomych poddanych czyszczeniu,
naprawie lub obróbce
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach ruchomych
stanowiących przedmiot czyszczenia, naprawy lub obróbki, albo innych czynności

i usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich
wykonywania.
2.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1)

w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego stosunku prawnego,

2)

powstałych wskutek utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,

3)

w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,

4)

wyrządzonych w środkach transportu podczas prac ładunkowych wszelkiego
rodzaju.

Klauzula nr OC9

3.

wartości pieniężnych,

4)

mienia, które Ubezpieczający przyjął na przechowanie.

Wysokość odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
do hotelu, w ramach sumy gwarancyjnej, nie może przekroczyć, względem jednego
gościa hotelowego, limitu odpowiedzialności w wysokości 100–krotnej należności
za wynajęty pokój na jedną dobę. Jednakże wysokość odszkodowania za utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie każdej rzeczy nie może przekroczyć limitu odpowiedzialności w wysokości 50 – krotnej należności za wynajęty pokój na jedną dobę.

Klauzula nr OC12
szkody wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres o szkody osobowe będące wynikiem zatrucia
pokarmowego, zaistniałe w związku z prowadzeniem punktu gastronomicznego,
o ile Ubezpieczający / Ubezpieczony w zakresie swojej statutowej działalności
uprawniony jest do prowadzenia takiego punktu.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie,
powstałe w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby
nie posiadające w chwili zdarzenia wyrządzającego szkodę stosownych uprawnień
do kierowania danym pojazdem.

3)

1)

wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych badań lekarskich,
zezwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków
pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,

2)

spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy,

3)

polegające na przeniesieniu chorób przez pracowników Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego,

4)

inne niż wynikające z zatruć pokarmowych.

Klauzula nr OC10
szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia
chorób zakaźnych i zakażeń (w tym wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi
powodującymi WZW).

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1)

polegające na wystąpieniu strat finansowych (szkody inne niż osobowe lub
rzeczowe),

2)

wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących obowiązków
zawodowych oraz przepisów BHP,

3)

wyrządzone przez osoby nie posiadające prawa do wykonywania zawodu
albo pozbawione lub też zawieszone w prawie do wykonywania zawodu
na podstawie obowiązujących przepisów,

4)

wyrządzone przez osoby będące w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyku lub innego podobnie działającego środka, leków
niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim
lub wskazaniem ich użycia, o ile zachowanie powodujące szkodę pozostawało
w związku przyczynowo - skutkowym ze spożyciem tych substancji,

5)

wynikające z przyjęcia przez Ubezpieczającego odpowiedzialności wykraczającej
poza ustawowy zakres określony przepisami prawa,

6)

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z choroby TSE (transmissible spongiform
encephalopathy), włączając lecz nie ograniczając się do BSE (bovine spongiform
encephalopathy) lub nowej odmiany jaką jest choroba vCJD (Creutzfeldt-Jakob
disease),

7)

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeniesienia wirusa A/H1N1 (H1N1
influenza A).

Klauzula nr OC11
szkody wynikłe z prowadzenia działalności hotelarskiej
1.

2.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres o szkody w mieniu, polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu, lub utracie mienia, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności
hotelarskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody
wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty:
1)

futer naturalnych, sprzętu elektronicznego lub optycznego lub zwierząt żywych,

2)

pojazdów mechanicznych lub ich wyposażenia, albo rzeczy w nich pozostawionych,

Klauzula Nr OC13
szkody wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową
członkom wspólnoty
1.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone
przez ubezpieczoną wspólnotę mieszkaniową członkowi wspólnoty z związku
z posiadanym mieniem wspólnym.

2.

Zgodnie z ustawą o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład
określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

3.

Dla potrzeb niniejszej klauzuli członek wspólnoty uważany jest za osobę trzecią
w rozumieniu OWU.

4.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1)

za które ponosi odpowiedzialność właściciel nieruchomości lokalowej (członek
wspólnoty) wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej z tytułu posiadania
i użytkowania tego lokalu,

2)

których bezpośrednią przyczyną były negatywne decyzje wspólnoty mieszkaniowej
odnośnie koniecznych remontów bądź napraw lub przesunięcie w czasie
rozpoczęcia remontów lub napraw.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Rodzaje działalności gospodarczej
nie objęte ubezpieczeniem mienia w ramach
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner
Lp.

Nr PKD
2007

Opis działalności

1 01.47

Chów i hodowla drobiu

2 05

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

3 06

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

4 07

Górnictwo rud metali

5 08

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

6 09

Działalność wspomagająca górnictwo i wydobywanie

7 15.11

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

8 16.10

Produkcja wyrobów tartacznych
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Lp.

Nr PKD
2007

9 19

Opis działalności
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji
ropy naftowej

Nr PKD
2007

Opis działalności

15 20.17

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

16 20.20

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

17 20.30

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich
i mas uszczelniających

10 20.11

Produkcja gazów technicznych

11 20.12

Produkcja barwników i pigmentów

12 20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

18 20.51

Produkcja materiałów wybuchowych

13 20.14

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

19 21.10

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

14 20.15

Produkcja nawozów i związków azotowych

20 21.20

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

15 20.17

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

21 24.46

Wytwarzanie paliw jądrowych

16 20.20

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

22 25.40

Produkcja broni i amunicji

17 20.30

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich
i mas uszczelniających

23 27.11

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

18 20.51

Produkcja materiałów wybuchowych

24 27.12

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

19 21.10

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

25 30.11

Produkcja statków i konstrukcji pływających

20 21.20

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26 30.12

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

21 24.46

Wytwarzanie paliw jądrowych

27 30.20

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

22 25.40

Produkcja broni i amunicji

28 30.30

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych
i podobnych maszyn

23 30.11

Produkcja statków i konstrukcji pływających

29 30.40

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

24 30.12

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

30 30.91

Produkcja motocykli

25 30.20

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

31 30.92

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

26 30.30

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

32 33.15

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

27 30.40

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

33 33.16

Naprawa i konserwacja statków powietrznych
i statków kosmicznych

28 33.15

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

29 33.16

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

34 35

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów

30 35

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów

35 42.21

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych

31 93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

36 42.22

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

37 42.91

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

38 42.99

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

39 43.12

Przygotowanie terenu pod budowę

40 43.13

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

41 49.31

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

42 49.32

Działalność taksówek osobowych

43 49.39

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Rodzaje działalności gospodarczej
nie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w ramach
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner
Lp.
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Lp.

Nr PKD
2007

Opis działalności

1 01.47

Chów i hodowla drobiu

2 05

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

3 06

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

4 07

Górnictwo rud metali

5 08

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

6 09

Działalność wspomagająca górnictwo i wydobywanie

7 15.11

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

8 16.10

Produkcja wyrobów tartacznych

9 19

44

52.10
B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

45 75

Działalność weterynaryjna

46 79

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji
ropy naftowej

47 80

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

10 20.11

Produkcja gazów technicznych

48 81

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku
w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

11 20.12

Produkcja barwników i pigmentów

12 20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

49 84

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

13 20.14

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

50 86

Opieka zdrowotna

14 20.15

Produkcja nawozów i związków azotowych

51 93.21

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

ANEKS nr 2
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A.
nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r. i zmienionych Uchwałą nr 17/2015 z dnia 04.05.2015 r.
wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 68/2015 z dnia 22.12.2015 r., wchodzi w życie
z dniem zatwierdzenia i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 31.12.2015 r
Informacja o ubezpieczeniu
Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej
wzorca umownego

1. Przesłanki, wypłaty
odszkodowania
i innych świadczeń

§ 2 (w zakresie definicji używanych w niżej wskazanych postanowieniach);
§ 3; § 3 ust. 8; § 5; § 6; § 9; § 10; § 11; § 15; § 16; § 18; § 19; § 21;
§ 22; § 23; § 26; § 27; § 29; § 30; § 32; § 33; § 35; § 36; § 38; § 39;
§ 40; § 41; § 43; § 44; § 46; § 47; § 48; § 50; § 51; § 52; § 56; § 57;
§ 58; § 59; § 61; § 62; § 63; § 64; § 65; § 66; § 67; § 68; § 70; § 71;
§ 74; § 77; § 82; § 83; § 86; § 87; § 88;
Klauzula nr M1; Klauzula nr M2; Klauzula nr M3;
Klauzula nr M4; Klauzula nr M5; Klauzula nr M6;
Klauzula nr M7; Klauzula nr M8; Klauzula nr M9;
Klauzula nr M10; Klauzula nr M11; Klauzula nr M12; Klauzula nr
M13; Klauzula nr M14; Klauzula nr M15;
Klauzula nr M16; Klauzula nr M17; Klauzula nr M18; Klauzula nr M19
Klauzula nr OC1; Klauzula nr OC2; Klauzula nr OC3
Klauzula nr OC4; Klauzula nr OC5; Klauzula nr OC6;
Klauzula nr OC7; Klauzula nr OC8; Klauzula nr OC9; Klauzula nr
OC10; Klauzula nr OC11; Klauzula nr OC12;
Klauzula nr OC13;

2. Ograniczenia oraz
wyłączenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty
odszkodowania
i innych świadczeń
lub ich obniżenia

§ 2 (w zakresie definicji używanych w niżej wskazanych postanowieniach);
§ 3 ust. 4; § 3 ust. 5; § 3 ust. 6; § 4;  §. 7; § 8; § 12; § 13; § 14; § 16
ust. 3; § 17; § 19 ust. 3; § 20; § 23 ust. 8; § 24; § 25; § 26 ust. 4 i 5;
§ 28; § 29 ust. 4; § 31; § 34; § 37; § 41 ust. 4; § 42; § 45; § 49; § 53;
§ 54; § 55; § 57 pkt. 2; § 59 ust. 4 – 6; § 60;
§ 62 ust. 2 i 3; § 63 ust. 2-4; § 64 ust. 2; § 65 ust. 2; § 66 ust. 2; § 67
ust. 2; §. 68 ust. 2; §. 69; §. 72; §. 73; §. 77 ust. 2-5; §. 79;
§. 81 ust. 3; § 82 ust. 2 i 3; § 83 ust. 6 i 7; § 86;
Klauzula nr M1 pkt 4; Klauzula nr M2 pkt 6;
Klauzula nr M3 pkt 2-6, Klauzula nr M4 pkt 4-6;
Klauzula nr M5 pkt 4 i 5; Klauzula nr M6 pkt 4 i 5;
Klauzula nr M7 pkt 2 i 3; Klauzula nr M8 pkt 2 i 3;
Klauzula nr M9 pkt 3 i 4; Klauzula nr M10 pkt 2;
Klauzula nr M11 pkt 2-4; Klauzula nr M12 pkt 3;
Klauzula nr M14 pkt 4 i 5; Klauzula nr M15 pkt 3;  
Klauzula nr M18 pkt 1, 4 i 6;
Klauzula nr OC2 pkt 2; Klauzula nr OC3 pkt 2;
Klauzula nr OC4 pkt 3; Klauzula nr OC5 pkt 2;
Klauzula nr OC6 pkt 2; Klauzula nr OC7 pkt 3 i 4;
Klauzula nr OC8 pkt 2; Klauzula nr OC10 pkt 2;
Klauzula nr OC11 pkt 2 i 3; Klauzula nr OC12 pkt 2;
Klauzula nr OC13 pkt 4
Załącznik nr 3; Załącznik nr 4;
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I. Na mocy niniejszego Aneksu wprowadza się następujące zmiany do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner:
1. § 1 ust 3 – 6 otrzymuje następujące brzmienie:
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek:
1) Ubezpieczający umożliwia Ubezpieczonemu zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia oraz wszelkimi innymi informacjami
dotyczącymi praw i obowiązków Ubezpieczonego wynikających z umowy ubezpieczenia,
2) INTER Polska za pośrednictwem Ubezpieczającego przekazuje informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności INTER Polska uprawniających do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia, osobie zainteresowanej, przed przystąpieniem do takiej umowy, na piśmie, lub jeżeli
osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku,
3) Ubezpieczony może żądać aby INTER Polska udzieliła mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz OWU w zakresie,
w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; INTER Polska zobowiązana jest na żądanie Ubezpieczonego zapewnić
mu dostęp do ww. materiałów informacyjnych na piśmie lub jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę na innym
trwałym nośniku,
4) Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od INTER Polska,
5) INTER Polska może podnieść zarzut mający wpływ na jej odpowiedzialność również przeciwko Ubezpieczonemu.
4. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, za osoby objęte ubezpieczeniem uważa się oprócz Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, również obecnych i byłych pełnomocników oraz pracowników Ubezpieczającego albo Ubezpieczonego, w zakresie
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego rzecz.
5. INTER Polska zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a OWU w formie pisemnej przed
zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku INTER Polska nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla
Ubezpieczającego. Postanowienie to nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
6. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone w formie pisemnej postanowienia dodatkowe
lub odbiegające od postanowień niniejszych OWU.
2. § 3 ust. 6 – 9 otrzymuje następujące brzmienie:
6. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa nie zastosował takich środków INTER Polska jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego
powodu. INTER Polska obowiązane jest, w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania
tych środków, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
7. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
8. INTER Polska pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, celowe, faktycznie poniesione i udokumentowane
koszty:
1) zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego przez zdarzenie losowe objęte umową ubezpieczenia – do
wysokości sumy ubezpieczenia,
2) ratowania ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia rozmiarów szkody
– do wysokości sumy ubezpieczenia,
3) usunięcia szkód powstałych podczas akcji ratowniczej – do wysokości sumy ubezpieczenia,
4) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w mieniu ubezpieczonym, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych
do użytku – do limitu 10% wartości szkody i jednocześnie w granicach sumy ubezpieczenia,
5) poszukiwania przyczyn szkody – do limitu 10% sumy ubezpieczenia budynków, budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych,
nie więcej niż 10 000 zł na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia.
9. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ust. 6,7 i 8 stosuje się również do Ubezpieczonego
3. § 23 ust 2 pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie:
5) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe, dwie kłódki bezkabłąkowe
albo jeden zamek atestowany, powinny być na całej powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami lub roletami/ żaluzjami
o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi odpowiednie atesty lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie o klasie odporności co najmniej P3A lub P3 wg. Klasyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
4. § 23 ust 3 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:
2) okna i inne zewnętrzne otwory pomieszczeń znajdujących się w piwnicach, suterenach i na parterach powinny być na całej
powierzchni zabezpieczone kratami lub roletami/żaluzjami o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi odpowiednie
atesty lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie o klasie odporności co najmniej P3A lub P3 wg. Klasyfikacji Instytutu
2

Mechaniki Precyzyjnej; wymogi powyższe mają zastosowanie również w odniesieniu do okien i innych zewnętrznych otworów
pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich
przybudówek, balkonów, tarasów, dachów lub blisko rosnących drzew,
5. § 42 ust. 3 skreśla się
6. § 44 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
3. Ubezpieczeniem objęte są maszyny i aparaty elektryczne, które:
1) zainstalowane zostały na stanowisku pracy,
2) zostały poddane wymaganym przepisami prawa lub wytycznymi producenta testom rozruchowym i zakończyły te testy
wynikiem pozytywnym,
3) nie są starsze niż 10 lat od daty ich wytworzenia.
7. § 45 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Ponadto INTER Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową: wkładek topikowych, styczników i odgromników, grzejników
elektrycznych, lamp, mierników, czujników i liczników analogowych.
8. § 76 ust 9 – 10 otrzymuje następujące brzmienie:
9. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej konieczność opłacenia dodatkowej składki, składkę
tę przelicza się według taryfy składek INTER Polska obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, proporcjonalnie do
pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ewentualna składka dodatkowa l płatna jest jednorazowo.
10. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki płatny jest na rzecz
Ubezpieczającego jednorazowo.
9. § 77 ust. 4 – 5 otrzymuje następujące brzmienie:
4. Odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych w następstwie powodzi powstaje po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
5. Postanowienia ust. 4 nie mają zastosowania do nieprzerwanej kontynuacji w INTER Polska umów ubezpieczenia w zakresie
ryzyka powodzi.
10. § 78 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim INTER Polska udzielało ochrony
ubezpieczeniowej. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
na cudzy rachunek, Ubezpieczonemu przysługuje prawo wystąpienia z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przystąpienia
do ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy i wystąpienie z ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. § 83 ust 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie:
1. W przypadku powstania wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę w mieniu, Ubezpieczający obowiązany jest do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zmierzających do zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszeniu rozmiarów szkody ,
12. § 85 otrzymuje następujące brzmienie:
INTER Polska jest zobowiązane do:
1) doręczenia Ubezpieczającemu tekstu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia, aby miał możliwość zapoznania się z ich
treścią przed zawarciem umowy,
2) wydania Ubezpieczającemu polisy bądź innego dokumentu ubezpieczenia,
3) udzielenia Ubezpieczającemu informacji o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji,
4) udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów
gromadzonych w celu, ustalenia odpowiedzialności INTER Polska lub wysokości odszkodowania,
5) przedstawienia Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnic między postanowieniami umowy a OWU (zapis ten nie ma
zastosowania do umów zawieranych w drodze negocjacji).
13. § 86 ust 6 otrzymuje następujące brzmienie:
6. Zasady określonej w ust. 5 (zasada proporcji) nie stosuje się w stosunku:
1) do mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko,
2) do mienia ubezpieczonego według wartości rynkowej,
3) do mienia ubezpieczonego na sumy stałe w według wartości odtworzeniowej, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia
w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia,
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4) dla szkód poniżej 5.000 zł,
5) do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz w stosunku
do Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia związaną bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
14. § 88 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym, INTER Polska w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
poinformuje pisemnie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem) o przyjęciu
zgłoszenia oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę,
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności INTER Polska lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do
dalszego prowadzenia postępowania. W przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia
może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy. W takim przypadku, spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony
z umowy ubezpieczenia.
2. INTER Polska wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności INTER Polska albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takiej sytuacji bezsporna część odszkodowania wypłacana
jest w terminie określonym w ust. 2.
4. Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 INTER Polska nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą
roszczenie oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część
odszkodowania.
5. Jeżeli odszkodowanie z tytułu złożonego roszczenia nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym
roszczeniu , INTER Polska zawiadomi o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, w przypadku umowy
ubezpieczenia na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, w terminach określonych w ust. 2-3, wskazując
na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. INTER Polska
w powyżej wskazanym zawiadomieniu umieści treść pouczenia o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. INTER Polska wypłaca odszkodowanie/świadczenie na podstawie uznania roszczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych
w postępowaniu wyjaśniającym, ugody zawartej z Ubezpieczonym, Uprawnionym lub osobą występującą z roszczeniem lub na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
7. INTER Polska udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uprawnionemu lub osobie występującej z roszczeniem informacje
i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności INTER Polska lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać
pisemnego potwierdzenia przez INTER Polska udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów
i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez INTER Polska. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 7, INTER Polska
udostępnia, na żądanie, w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli Ubezpieczający odzyska utracone mienie już po otrzymaniu odszkodowania, jest on zobowiązany do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu do INTER Polska na piśmie oraz dokonania cesji własności tego mienia na INTER Polska lub do zwrotu
otrzymanego odszkodowania w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu powyższe prawo wyboru przechodzi
na INTER Polska.
9. Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem
o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym INTER Polska.
10. Ubezpieczający obowiązany jest doręczyć do INTER Polska orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska
odnośnie wniesienia środka odwoławczego.
11. Po wypłacie odszkodowania, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną zmniejsza się o odszkodowania wypłacone w czasie trwania
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna może być uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona w tym
samym okresie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki.
12. INTER Polska przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 7, tj. informacje i dokumenty gromadzone w celu
ustalenia odpowiedzialności INTER Polska lub wysokości odszkodowania, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń
z umowy ubezpieczenia.
15. § 90 otrzymuje następujące brzmienie:
REKLAMACJE ORAZ SKARGI I ZAŻALENIA
Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną (Klient)
przysługuje możliwość złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez INTER Polska.
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1. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową we wszystkich jednostkach INTER Polska obsługujących Klientów,
w tym u agentów uprawnionych do działania w imieniu lub na rzecz INTER Polska;
2) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce INTER Polska obsługującej Klientów,
3) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.interpolska.pl .
2. Wykaz jednostek INTER Polska obsługujących Klientów, w których możliwe jest złożenie reklamacji, zamieszczony jest na stronie
internetowej www.interpolska.pl.
3. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
4. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie,
o którym mowa w ust. 5, INTER Polska w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi – nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji INTER Polska udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika, a na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona również pocztą elektroniczną na wskazany adres.
6. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania
skarg i zażaleń na piśmie do INTER Polska. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i zażaleń jest Zarząd INTER Polska. Skargi
i zażalenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
16. § 91 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony w związku z umową ubezpieczenia powinny być dokonywane
na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłane listem poleconym, chyba że z OWU wynika inny tryb dla niektórych
zawiadomień lub oświadczeń lub też strony ustaliły inny sposób wymiany informacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).
2. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się
za złożone INTER Polska, tylko wówczas, gdy agent był uprawniony do działania w imieniu lub na rzecz INTER Polska, i o ile
zostały złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku (CD, DVD, itp.).
3. Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
4. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo
poszkodowanego. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy
ubezpieczenia albo spadkobiercy poszkodowanego.
5. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r. i zmienione Uchwałą
nr 17/2015 z dnia 04 maja 2015 r. r., i znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych od dnia 01 lipca 2014 r.
Jednocześnie z dniem 30 czerwca 2014r. tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia INTER Partner zatwierdzone Uchwałą Zarządu
INTER Polska nr 21/2007 z dnia 31.08.2007r., obowiązujące od dnia 01.10.2007 r.
II. Postanowienia końcowe
1. Niniejszym Aneksem nr 2 uchyla się Aneks nr 1 zatwierdzony Uchwała Zarządu INTER Polska nr 38/2015 z dnia 5 października
2015 r..
2. Niniejszy Aneks nr 2 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 68/2015 z dnia 22.12.2015 r.
3. Niniejszy Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia
31.12.2015 r.

Janusz Szulik
Prezes Zarządu

Roberto Svenda
Członek Zarządu
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ANEKS nr 3
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r.
i zmienionych Uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 17/2015 z dnia 04.05.2015 r.
(,,Ogólne Warunki Ubezpieczenia”)
I. Na mocy niniejszego Aneksu wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
1. § 2 pkt 47) otrzymuje następujące brzmienie:
pożar – działanie ognia, który powstał poza przeznaczonym do tego celu paleniskiem lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile,
2. W § 7 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
10. przepięcia, uderzenia pioruna, wybuchu – w lampach (w tym również stanowiących część składową sprzętu elektronicznego),
żarówkach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, miernikach, grzejnych urządzeniach
elektrycznych.
3. W § 12 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu:
15. innych przyczyn niż zdarzenia wymienione w § 6 ust. 2 pkt. 1), 4)-16) w: lampach (w tym również stanowiących część składową
sprzętu elektronicznego), żarówkach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, miernikach,
grzejnych urządzeniach elektrycznych.
4. W Załączniku nr 1, w Klauzuli nr M4 Ubezpieczenie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń, w ust. 4 dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu:
4) powstałych w sprzęcie elektronicznym (stanowiącym maszyny, urządzenia i wyposażenie).

II. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Aneks nr 3 został zatwierdzony Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 76 /2016 z dnia 10.11.2016 r.
2. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 18.11.2016 r.

Janusz Szulik
Prezes Zarządu
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Roberto Svenda
Członek Zarządu

ANEKS nr 4
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Partner
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r.
i zmienionych Uchwałą Zarządu TU INTER Polska nr 17/2015 z dnia 04.05.2015 r.
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może wystąpić z wnioskiem
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87; www.rf.gov.pl) lub wystąpić
z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.
2. Aneks został zatwierdzony Uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r.
3. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10.01.2017 r.

Janusz Szulik
Prezes Zarządu

Roberto Svenda
Członek Zarządu

