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WARUNKI POLISY  
§1. Klauzula ubezpieczeniowa 

1. Z zastrzeżeniem wyłączeń, ograniczeń oraz warunków 
zawartych poniżej, niniejsze Ubezpieczenie obejmuje 
zabezpieczenie mienia wymienionego w Załączniku 
do niniejszej Polisy, stanowiącym jej integralną część 
(zwanym dalej „Załącznikiem”), na wypadek szkód 
lub strat fizycznych mających miejsce w okresie 
obowiązywania Polisy i będących wynikiem niżej 
zdefiniowanego aktu terroryzmu lub sabotażu. 

2. Dla celów niniejszego Ubezpieczenia, akt terroryzmu 
oznacza akt lub serię aktów, obejmujący działania przy 
użyciu siły lub przemocy, ze strony osoby lub grupy 
(grup) osób, działających samodzielnie lub w imieniu 
jakiejkolwiek organizacji lub w związku z jakąkolwiek 
organizacją, popełniony w celach politycznych, 
religijnych lub ideologicznych, z uwzględnieniem zamiaru 
oddziaływania na dowolny rząd i/lub zastraszenia opinii 
publicznej w wyżej wymienionym celu. 

3. Dla celów niniejszego Ubezpieczenia akt sabotażu 
oznacza akt wywrotowy lub serię takich aktów 
popełnionych w celach politycznych, religijnych 
lub ideologicznych, z uwzględnieniem zamiaru 
oddziaływania na dowolny rząd i/lub zastraszenia opinii 
publicznej w wyżej wymienionych celach. 

Niniejsze Warunki ubezpieczenia mają zastosowanie 
do Umów ubezpieczenia zawieranych począwszy 
od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Przemysław Owczarek 
Dyrektor Oddziału 
ACE European Group Ltd. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 

§2. Wyłączone szkody 

Niniejsza Polisa nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek: 

1.  Szkód lub strat wynikających, bezpośrednio lub 
pośrednio, z wybuchu nuklearnego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania nuklearnego lub zanieczyszczenia 
radioaktywnego, bez względu na przyczynę takiego 
wybuchu nuklearnego, takiej reakcji nuklearnej, takiego 
promieniowania nuklearnego lub zanieczyszczenia 
nuklearnego; 

2. Szkód lub strat powstałych, bezpośrednio lub pośrednio, 
w wyniku wojny, inwazji lub działań wojennych (bez 
względu na to, czy wojna została wypowiedziana, 
czy nie), wrogich aktów suwerennych podmiotów lub 
podmiotów rządowych, wojny domowej, rebelii, rewolucji, 
powstania, stanu wojennego, uzurpacji władzy albo 
zamieszek cywilnych przyjmujących rozmiary powstania 
lub odpowiadających powstaniu; 

3. Szkód w wyniku przejęcia albo prawomocnego lub 
bezprawnego zajęcia, chyba że szkody lub straty 
fizyczne są bezpośrednim wynikiem aktu terroryzmu 
lub aktu sabotażu; 

4. Szkód lub strat powstałych w wyniku konfiskaty, 
nacjonalizacji, rekwizycji, uwięzienia, embargo, 
kwarantanny lub jakiegokolwiek rozporządzenia 
organów państwowych albo rządowych, które pozbawia 
Ubezpieczajacego prawa do korzystania ze swojego 
majątku lub wartości takiego majątku, a także szkód lub 
strat wynikających z aktów przemytniczych, nielegalnego 
transportu lub nielegalnego handlu; 

5. Szkód lub strat, bezpośrednio lub pośrednio, 
wynikających z lub będących konsekwencją wycieku 
i/lub uwolnienia substancji zanieczyszczających lub 
skażających, w tym między innymi jakichkolwiek 
stałych, ciekłych, gazowych lub termicznych środków 
drażniących, substancji zanieczyszczających, 
toksycznych lub niebezpiecznych albo substancji, 
których obecność, istnienie lub uwolnienie szkodzi 
lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub dobru osób 
lub środowiska; 

6. Szkód lub strat, bezpośrednio lub pośrednio, 
wynikających z lub będących konsekwencją emisji 
chemicznej lub biologicznej, uwolnienia, wyładowania, 
rozproszenia lub wydostania się substancji chemicznych 
lub biologicznych albo jakiegokolwiek wystawienia 
na działanie chemiczne lub biologiczne; 

7. Szkód lub strat, bezpośrednio lub pośrednio, 
wynikających z lub będących konsekwencją emisji, 
uwolnienia, wyładowania, rozproszenia albo wydostania 
się azbestu lub jakiegokolwiek wystawienia na działanie 
azbestu; 

8. Grzywien lub kar albo innych obciążeń poniesionych 
przez Ubezpieczającego lub nałożonych przez 
dowolny sąd, organ rządowy, państwowy lub cywilny 
albo inną osobę; 
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9. Szkód lub strat elektronicznych, z uwzględnieniem 
między innymi piractwa komputerowego 
lub wprowadzenia dowolnej formy wirusa 
komputerowego, albo uszkodzenia komputerowego, 
albo nieupoważnionych instrukcji lub kodu, albo 
wykorzystania dowolnej broni elektromagnetycznej. 

Powyższe wyłączenie nie obejmuje szkód (które 
w innej sytuacji zostałyby objęte Polisą) wynikających 
z zastosowania dowolnego komputera, systemu 
komputerowego lub programu oprogramowania 
komputerowego albo innego systemu elektronicznego 
w systemie wyrzutni i/lub sterowania rakietowego 
i/lub mechanizmie odpalania dowolnej broni lub 
dowolnego pocisku. 

10. Szkód lub strat spowodowanych przez wandali lub inne
 osoby działające złośliwie albo w wyniku protestu lub  
strajków, niepokojów pracowniczych, zamieszek lub  
rozruchów cywilnych; 

11. Szkód lub zwiększonych kosztów będących wynikiem 
wprowadzenia przez dowolne organy państwowe, 
rządowe, lokalne lub cywilne jakiegokolwiek 
rozporządzenia lub prawa regulującego rekonstrukcję, 
naprawę lub rozbiórkę nieruchomości ubezpieczonych 
w ramach niniejszej Polisy; 

12. Szkód lub strat spowodowanych działaniami podjętymi 
w celu zapobiegania faktycznym lub potencjalnym aktom 
terroryzmu lub sabotażu, powstrzymywania tego typu 
aktów lub kontrolowania ich, chyba że Ubezpieczyciele 
uzgodnią inaczej na piśmie zanim tego typu działania 
zostaną podjęte; 

13. Szkód lub strat pośrednich, utraty możliwości 
wykorzystania, opóźnień lub utraty rynków, przychodów, 
amortyzacji, ograniczenia funkcjonalności lub 
zwiększonych kosztów pracy; 

14. Szkód lub strat spowodowanych czynnikami 
uwzględniającymi między innymi ustanie, wahania lub 
zmiany albo niewydolność dostaw wody, gazu lub energii 
oraz łączy telekomunikacyjnych lub innego rodzaju 
mediów; 

15. Szkód lub zwiększonych kosztów w wyniku groźby 
lub fałszywego alarmu; 

16. Szkód lub strat powstałych w wyniku kradzieży 
z włamaniem, włamania, szabrownictwa, kradzieży; 

17. Szkód lub strat powstałych w wyniku tajemniczego 
zniknięcia lub niewyjaśnionej utraty; 

18.  Szkód lub strat, bezpośrednio lub pośrednio, 
spowodowanych działaniem pleśni, grzybów, zarodników 
lub innych mikroorganizmów dowolnego rodzaju, 
charakteru lub pokroju, w tym między innymi dowolnych 
substancji, których obecność stwarza faktyczne lub 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

§3 Wyłączone mienie 

Niniejsza Polisa nie obejmuje szkód lub strat fizycznych 
dotyczących: 

1. Ziemi lub wartości gruntowych; 

2. Transmisji energii, linii zasilających lub rurociągów 
nie znajdujących się na terenie Ubezpieczającego; 

3. Budynków lub obiektów albo mienia w nich zawartego, 
w przypadku gdy takie budynki lub obiekty pozostają 
puste, niezajęte lub nieczynne przez ponad trzydzieści 
dni, chyba że mienie takie ma pozostać niezajęte 
w ramach swojego normalnego funkcjonowania; 

4. Statków powietrznych lub innych urządzeń lotniczych 
lub statków wodnych; 

5. Lądowych środków lokomocji, w tym pojazdów, 
lokomotyw lub taboru kolejowego, chyba że takie 
lądowe środki lokomocji zostały wymienione w Polisie 
i wyłącznie wtedy, gdy znajdują się na nieruchomości 
ubezpieczonej w Polisie w momencie ich uszkodzenia; 

6. Zwierząt, roślin i wszelkiego rodzaju istot żywych; 

7. Mienia w trakcie transportu w kierunku innym niż obiekty 
Ubezpieczającego. 

§4 Warunki 

1.  WSPÓŁUBEZPIECZENI  
Całkowita odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu 
szkód lub strat poniesionych przez jednego lub kilku 
Ubezpieczających w ramach niniejszego Ubezpieczenia 
nie przekroczy sumy ubezpieczenia podanej w Polisie. 
Ubezpieczyciela nie ponosi odpowiedzialności powyżej 
sumy ubezpieczenia, bez względu na to, czy kwoty 
takie obejmują ubezpieczone szkody poniesione 
przez wszystkich Ubezpieczajacych lub jednego 
Ubezpieczającego albo kilku Ubezpieczajacych. 

2.  POZOSTAŁE UBEZPIECZENIE   
Niniejsza Polisa może być ubezpieczeniem nadwyżki 
wszystkich pozostałych ubezpieczeń udostępnionych 
Ubezpieczającemu, obejmujących szkody uwzględnione 
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w niniejszej Polisie, chyba że ubezpieczenia takie  
zostały wyraźnie spisane jako ubezpieczenia od szkód
 przekraczających wartość przedmiotu ubezpieczenia   
w stosunku do niniejszej Polisy. W przypadku gdy  
niniejsza Polisa została wyraźnie określona jako  
uzupełniająca, pozostałe ubezpieczenia obejmujące  
zagrożenia tutaj ubezpieczone, niniejsza Polisa nie ma  
zastosowania do momentu, gdy kwota podstawowego 
ubezpieczenia (zainkasowana lub nie) zostanie  
wyczerpana przez szkody i straty objęte niniejszą Polisą  
powyżej franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do każdej  
ubezpieczonej szkody. 

Niniejsza Polisa obejmuje ubezpieczenie mienia 
znajdującego się w miejscu wymienionym w Polisie. 

Ubezpieczyciele w ramach niniejszej Polisy nie ponoszą 
odpowiedzialności za kwoty przekraczające sumę 
ubezpieczenia podaną w Załączniku w odniesieniu do 
każdego zdarzenia oraz zagregowanej wartości Polisy. 

Każde zdarzenie podlega likwidacji oddzielnie i od 
każdego zdarzenia odliczona zostanie kwota, której 
sumę podano w Załączniku. 

Termin „zdarzenie” oznacza każdą szkodę i/lub serię 
szkód wynikających z lub bezpośrednio spowodowanych 
jednym aktem lub serią aktów terroryzmu albo 
sabotażu podjętych w tym samym celu lub z tej samej 
przyczyny. Okres trwania i zakres każdego zdarzenia 
ogranicza się do wszystkich szkód poniesionych przez 
Ubezpieczającego w mieniu ubezpieczonym w ramach 
niniejszej Polisy przez okres 72 kolejnych godzin, 
będących wynikiem takiego samego celu lub takiej samej 
przyczyny. Jednak wspomniany okres 72 kolejnych 
godzin nie może wykroczyć poza okres ważności 
niniejszej Polisy, chyba że Ubezpieczający wcześniej 
odniesie bezpośrednią szkodę fizyczną w wyniku aktu 
terroryzmu lub aktu sabotażu przed wygaśnięciem Polisy 
i w takim okresie 72 kolejnych godzin, ani rozpocząć się 
przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

Niniejsza Polisa obejmuje także, w ramach sumy 
ubezpieczenia, wydatki poniesione w związku 
z usunięciem z ubezpieczonej lokalizacji resztek mienia 
wymienionego w Załączniku, zniszczonego w wyniku 
aktu terroryzmu lub sabotażu. 

Koszt usunięcia skutków szkody nie będzie brany pod 
uwagę w wycenie mienia objętego ubezpieczeniem. 

8. NALEŻYTA STARANNOŚĆ 
Ubezpieczający zobowiązany jest (lub pośrednicy, 
podwykonawcy lub współwykonawcy Ubezpieczającego 
zobowiązani są) działać z należytą starannością oraz 
podjąć wszelkie uzasadnione i możliwe do zrealizowania 
czynności (i współuczestniczyć w wykonaniu i zezwolić 
na wykonanie wszelkich uzasadnionych i możliwych 
do zrealizowania czynności), z uwzględnieniem między 
innymi środków zaradczych mających na celu ochronę 
lub usunięcie ubezpieczonego mienia, uniknięcie 
lub zminimalizowanie szkód objętych niniejszym 
ubezpieczeniem oraz zabezpieczenie wynagrodzenia 
z tytułu takich szkód, w tym powództwa przeciwko 
pozostałym stronom w celu wyegzekwowania praw 
i środków naprawczych albo uzyskania 
zadośćuczynienia lub odszkodowania. 

9. UTRZYMANIE OCHRONY 
Uzgadnia się, że bezpieczeństwo ubezpieczonego 
mienia będzie właściwie chronione przez cały 
okres obowiązywania niniejszej Polisy, wszystkie 
środki bezpieczeństwa będą stosowane w każdym 
wymaganym momencie i zabezpieczenia takie nie 
zostaną wycofane ani zmienione ze szkodą dla 
interesów Ubezpieczycieli bez ich uprzedniej zgody. 

1)  Przyjmuje się, że w przypadku szkody rozliczenie  
oparte będzie na kosztach naprawy, wymiany lub  
przywrócenia mienia (w zależności od tego, które  
koszty będą najmniejsze) w tym samym miejscu lub   
w najbliższym możliwym miejscu (w zależności od  
tego, co generować będzie niższe koszty) przy  
użyciu materiałów podobnego rodzaju i o   
podobnej jakości, bez odliczeń z tytułu amortyzacji,  
z zastrzeżeniem następujących postanowień: 

a) Naprawa, wymiana lub przywrócenie do 
pierwotnego (dalej łącznie zwane „wymianą”) 
odbędzie się szybko i z należytą starannością. 

b) Do momentu uruchomienia wymiany, wartość 
odpowiedzialności wynikająca z niniejszej Polisy 
z tytułu szkód ograniczać się będzie do rzeczywistej 
wartości gotówkowej w momencie szkody. 

c) Jeżeli wymiana przy użyciu podobnego rodzaju 
i o podobnej jakości materiałów jest ograniczona 
lub zakazana na mocy dowolnego regulaminu, 
rozporządzenia lub przepisu, niniejsza Polisa nie 
obejmuje żadnych zwiększonych kosztów wymiany 
z tego wynikających. 

2) Odpowiedzialność Ubezpieczycieli za szkody objęte 
niniejszą Polisą nie przekroczy najniższej 
z następujących kwot: 
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a) Limitu Polisy dotyczącego zniszczonego lub 
uszkodzonego mienia, 

b) Kosztów wymiany mienia lub jego części na 
identyczną i przeznaczoną do takiej samej funkcji 
i użytkowania, obliczonych w momencie istnienia 
szkody, 

c) Kwoty faktycznie i z konieczności wydatkowanej 
na wymianę wspomnianego mienia lub jego części. 

3) Ubezpieczyciele z zasady oczekują, że 
Ubezpieczający dokona naprawy lub wymiany 
ubezpieczonego mienia, ale jeżeli Ubezpieczający 
i Ubezpieczyciele uzgodnią, że rozwiązanie 
takie jest niewykonalne lub nieuzasadnione, 
Ubezpieczyciele zapłacą Ubezpieczającemu 
kwotę określoną na podstawie kosztów naprawy 
lub wymiany, pomniejszoną o świadczenie 
z tytułu opłat i kosztów związanych,których 
w przeciwnym przypadku nie poniesiono by. 
Ubezpieczyciele wypłacą Ubezpieczającemu kwotę 
nieprzekraczającą sumy ubezpieczenia podanej 
w Polisie. 

Jeżeli wartości zadeklarowane w Załączniku będą 
niższe niż prawidłowe ubezpieczone wartości określone 
powyżej, ewentualny zwrot, należy w innym przypadku 
w ramach niniejszej Polisy, zostanie pomniejszony 
w proporcji odpowiadającej stosunkowi zadeklarowanych 
wartości do wartości, które należało zadeklarować, 
a Ubezpieczający współubezpieczy różnicę. 

12. ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ 
Ubezpieczający, po uzyskaniu wiedzy o zdarzeniu,  
które może przyczynić się do wystąpienia roszczenia  
wynikającego z niniejszej Polisy, przekaże tak szybko,  
jak to rozsądnie możliwe, pisemne powiadomienie  
Ubezpieczycielom w ciągu siedmiu (7) dni od momentu  
uzyskania informacji o zdarzeniu. Odpowiedzialność  
Ubezpieczycieli uzależniona jest od przekazania  
powyższego powiadomienia przez Ubezpieczającego  
zgodnie z niniejszą Polisą. 
Jeżeli Ubezpieczający składa roszczenie w ramach  
niniejszego Ubezpieczenia, zobowiązany jest przekazać  
Ubezpieczycielom takie odpowiednie informacje  
i dowody, jakie mogą być w uzasadniony sposób  
wymagane, oraz w pełni współpracować   
w dochodzeniu lub likwidacji szkody. Jeżeli wymagają  
tego Ubezpieczyciele, Ubezpieczający zobowiązany  
jest uczestniczyć w przesłuchaniu pod przysięgą  
prowadzonemu przez osobę wyznaczona przez  
Ubezpieczycieli. 

13. DOWODY SZKÓD 
Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać podpisane   
i uwierzytelnione dowody szkody w ciągu  
sześćdziesięciu (60) dni od momentu wystąpienia  
szkody (chyba że okres ten zostanie przedłużony za 
pisemną zgodą Ubezpieczycieli), z podaniem czasu,  
miejsca, przyczyny szkody, udziału Ubezpieczający  
oraz wszystkich innych podmiotów w nieruchomości,  
rozsądnej wartości szkody oraz kwoty szkody lub strat. 
Jeżeli Ubezpieczyciel nie otrzyma dowodów szkody  
w ciągu dwóch lat od dnia wygaśnięcia Polisy, szkody  
takie zostają wykluczone z wszelkiej odpowiedzialności  
przewidzianej w niniejszej Polisie. 

W każdym roszczeniu i/lub pozwie, sprawie lub 
postępowaniu mającym na celu wyegzekwowanie 
roszczenia z tytułu szkody w ramach niniejszej Polisy 
ciężar udowodnienia, że szkoda może zostać odzyskana 
w ramach niniejszej Polisy i zastosowania nie ma żadne 
ograniczenie lub wykluczenie Polisy, oraz wskaźnika 
szkody spoczywa na Ubezpieczającym. 

 
1)  Żadne zwolnienie od odpowiedzialności zawarte 

na piśmie przez Ubezpieczającego przed 
wystąpieniem szkody w ramach niniejszej Polisy nie 
ma wpływu na Polisę ani prawa Ubezpieczającego 
do odzyskania poniesionych kosztów. Niniejszym 
uchyla się prawo regresu w stosunku do 
któregokolwiek z podmiotów zależnych lub 
afiliowanych Ubezpieczajacego lub innych spółek 
związanych z Ubezpieczającym poprzez prawa 
własności lub kierownictwo. 

2)  W przypadku wypłaty w ramach niniejszej Polisy 
Ubezpieczycielom przysługuje prawo regresu 
w zakresie takiej zapłaty do wszystkich praw 
Ubezpieczającego dotyczących odzyskania takiej 
zapłaty. Ubezpieczający sporządzi wszystkie 
wymagane dokumenty, będzie współpracować 
z Ubezpieczycielami oraz, na życzenie 
Ubezpieczycieli, uczestniczyć w przesłuchaniach 
i procesach, a także udzieli pomocy w uruchomieniu 
rozliczeń, zabezpieczeniu i przekazaniu dowodów, 
zapewnieniu obecności świadków i prowadzeniu 
spraw oraz podejmie wszelkie działania, które 
mogą być konieczne, aby zabezpieczyć takie 
prawo. Korzystając ze swoich praw dochodzenia 
należności, Ubezpieczyciele będą działać zgodnie 
z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
stronami (w tym Ubezpieczającym). Jeżeli kwota 
zostanie odzyskana w wyniku postępowania, 
zostanie ona rozdzielona w następującej kolejności: 

a)  Wszelkie interesy (w tym interes bezpieczającego), 
nie licząc udziału własnego lub samodzielnie 
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ubezpieczonego pozostałego ryzyka, narażone na 
szkodę o charakterze wymienionym w niniejszej 
Polisie oraz powyżej ochrony wynikającej z niniejszej 
Polisy, zostaną zwrócone do kwoty takiej szkody 
(z wykluczeniem kwoty udziału własnego); 

b) Z pozostałego salda Ubezpieczyciele otrzymają 
zwrot w zakresie płatności wynikających 
z niniejszej Polisy; 

c) Pozostałe ewentualne saldo zostanie 
wykorzystane na rzecz Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczyciela zapewniającego ubezpieczenie 
pierwotne w stosunku do niniejszej Polisy,  
w odniesieniu do kwoty takiego ubezpieczenia 
pierwotnego, franszyzy redukcyjnej, samodzielnie 
ubezpieczonego pozostałego ryzyka i/lub szkody  
o charakterze nie objętym niniejszą Polisą. 

3) Koszty wszystkich postępowań koniecznych do 
odzyskania takiej kwoty zostaną podzielne 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, 
z uwzględnieniem Ubezpieczającego, 
proporcjonalnie do odpowiednich ostatecznie 
rozliczonych odzyskanych kwot. 
W przypadku gdy nie zostanie odzyskana żadna 
kwota, a postępowanie zostało wszczęte 
wyłącznie z inicjatywy Ubezpieczycieli, koszty 
postępowania ponoszą Ubezpieczyciele. 

Wszelkie uratowane i odzyskane wartości oraz płatności 
odzyskane lub otrzymane po rozliczeniu szkody 
wynikającej z niniejszej Polisy stosowane są tak, jakby 
zostały odzyskane lub otrzymane przed wspomnianym 
rozliczeniem, a strony niniejszej Polisy dokonają 
wszelkich niezbędnych korekt. 

16. FAŁSZYWE I NIEZGODNE Z PRAWDĄ ROSZCZENIA 
Jeżeli Ubezpieczający złoży jakiekolwiek roszczenie, 
wiedząc, że jest ono fałszywe lub niezgodne z prawdą, 
jeżeli chodzi o kwotę lub inne elementy, niniejsza Polisa 
traci ważność, a wszystkie roszczenia i świadczenia 
z niej wynikające podlegają unieważnieniu. 

17. FAŁSZYWE PRZEDSTAWIENIE 
Jeżeli Ubezpieczający ukryje lub fałszywie przedstawi 
jakiekolwiek istotne fakty lub okoliczności dotyczące 
niniejszego Ubezpieczenia, Ubezpieczenie to traci 
ważność. Jeżeli Ubezpieczający nie jest pewny, 
co stanowi istotny fakt lub istotną okoliczność, 
zobowiązany jest skonsultować się ze swoim agentem. 

18. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 
UBEZPIECZYCIELOM 
Niniejsza Polisa nie przewiduje przekazania przedmiotu 

ubezpieczenia Ubezpieczycielom. 

19. INSPEKCJA I KONTROLA 
Ubezpieczyciele lub ich agenci mają prawo, 
ale nie obowiązek, przeprowadzić inspekcję mienia 
Ubezpieczającego w dowolnym momencie. 

Prawo Ubezpieczycieli do przeprowadzenia inspekcji, 
ani samo przeprowadzenie inspekcji, ani raport 
z inspekcji nie stanowią zobowiązania w imieniu 
lub na rzecz Ubezpieczającego lub innych osób w celu 
ustalenia lub zagwarantowania, że mienie takie jest 
bezpieczne. 
Ubezpieczyciele mają prawo zbadać i skontrolować 
księgi i rejestry Ubezpieczającego w dowolnym 
momencie w ciągu maksymalnie dwóch lat od 
ostatecznego rozwiązania Polisy, o ile dotyczą one 
przedmiotu niniejszego Ubezpieczenia. 

20. CESJA 
Cesja lub przekazanie niniejszej Polisy wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczycieli pod rygorem 
nieważności. 

21. WYKLUCZENIE PRAW STRON TRZECICH 
Niniejsza Polisa zawierana jest wyłącznie pomiędzy 
Ubezpieczającym a Ubezpieczycielami. 

Niniejsza Polisa nie przyznaje żadnych świadczeń 
stronom trzecim, w tym udziałowcom, a takie strony 
trzecie nie mogą egzekwować żadnych warunków 
niniejszej Polisy. 
Niniejsza klauzula nie ma wpływu na prawa 
Ubezpieczającego. 

22. ANULOWANIE 
Niniejsza Polisa nie może zostać anulowana przez 
Ubezpieczycieli lub Ubezpieczającego, chyba że 
Ubezpieczający nie płaci składki, w której to sytuacji 
Ubezpieczyciele mogą anulować Polisę wedle własnego 
uznania. 

W przypadku niezapłacenia składki niniejsza Polisa   
może zostać anulowana przez lub w imieniu  
Ubezpieczycieli poprzez doręczenie Ubezpieczającemu  
lub wysłanie do Ubezpieczającego lub Brokera,  
pocztą poleconą lub inną przesyłką ekspresową,  
na adres Ubezpieczającego podany w niniejszej  
Polisie, pisemnego powiadomienia z podaniem, kiedy  
anulowanie takie wchodzi w życie, co będzie miało  
miejsce jednak nie później niż w ciągu piętnastu  
(15) dni od momentu przekazania powiadomienia.  
Nadanie powiadomienia stanowi wystarczający dowód  
powiadomienia, a niniejsza Polisa ulega rozwiązaniu   
w dniu i o godzinie określonych w takim powiadomieniu. 
Jeżeli termin przekazania powiadomienia zostanie 
zakazany lub unieważniony prawem mającym  
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zastosowanie do jego konstrukcji, okres taki traktowany 
będzie jako zmieniony, tak aby był równy minimalnemu 
terminowi przewidzianemu takim prawem. 

23. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Zobowiązania Ubezpieczycieli wynikające z niniejszej 
Polisy są solidarne i niełączne oraz ograniczają 
się wyłącznie do indywidualnych zobowiązań. 
Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności 
za ubezpieczenia pozostałych Współubezpiczycieli, 
którzy z jakiegokolwiek powodu nie spełnią wszystkich 
lub części swoich zobowiązań. 

24. ISTOTNE ZMIANY 
Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela   
o wszelkich zmianach okoliczności, które mają istotny  
wpływ na Ubezpieczenie. 

25. WYNAGRODZENIE EKSPERTÓW 
Niniejsze Ubezpieczenie obejmuje, w ramach sumy 
ubezpieczenia, niezbędne i uzasadnione wynagrodzenie 
architektów, geodetów, doradców technicznych oraz 
innych zawodowych ekspertów, związane 
z przywróceniem lub naprawą ubezpieczonego mienia 
po wystąpieniu straty ubezpieczonej w ramach 
niniejszej Polisy. 

26. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
Polskie 

27. JURYSDYKCJA 
Polska 

LMA3030 
01/09/2006 

ROZSZERZENIE POLISY O PRZERWĘ 
W DZIAŁALNOŚCI 
§5. 

1. W ramach zapłaconej składki oraz z zastrzeżeniem  
WYŁĄCZEŃ, WARUNKÓW I OGRANICZEŃ Polisy,  
do której niniejsze Rozszerzenie załączono, a także  
NASTĘPUJĄCYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW,  
WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ, niniejsza Polisa zostaje  
rozszerzona o szkody wynikające z konieczności  
przerwania działalności, będące wynikiem bezpośredniej  
szkody lub straty fizycznej, będącej przedmiotem Polisy,   
do której niniejsze Rozszerzenie załączono,   
w ubezpieczonym mieniu.  

2. W przypadku takiej bezpośredniej szkody lub straty 
fizycznej Ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność 
za faktyczne szkody poniesione przez Ubezpieczającego 
bezpośrednio w wyniku konieczności przerwania 
działalności, nieprzekraczającą jednak redukcji 
dochodów brutto, zgodnie z definicją zawartą poniżej, 
pomniejszoną o opłaty i wydatki, które nie były 
konieczne w trakcie przerwania działalności, przez okres 
nie dłuższy niż: 

1)  taki okres, który byłyby niezbędny, przy 
należytej staranności i odpowiednim 
pośpiechu, na naprawę, odbudowanie lub 
wymianę tej części mienia, która została 
zniszczona lub uszkodzona 

lub 

2)  osiemnaście (18) miesięcy kalendarzowych, 
w zależności od tego, który z tych okresów 
jest krótszy, począwszy od dnia wystąpienia 
bezpośredniej fizycznej szkody lub straty, oraz 
nieograniczoną terminem ważności Polisy. 

3.  Należy zwrócić odpowiednią uwagę na kontynuację 
normalnych opłat i wydatków, w tym wypłat 
wynagrodzeń, w zakresie wymaganym w celu 
wznowienia działalności Ubezpieczającego przy takiej 
samej wydajności operacyjnej, jak ta bezpośrednio przed 
wystąpieniem szkody. 

§6. Warunki 

1.  Bezpośrednia szkoda lub strata 

1)  Zgodnie z niniejszym Rozszerzeniem wypłacie 
nie podlega żadne roszczenie, chyba że, oraz 
do momentu gdy, roszczenie zostanie 
zapłacone lub zobowiązanie zostanie przyjęte, 
w odniesieniu do bezpośredniej fizycznej 
szkody lub straty w ubezpieczonym mieniu 
w ramach Polisy, do której załączono niniejsze 
Rozszerzenie, która spowodowała przerwanie 
działalności. 

2)  Niniejszy warunek nie ma zastosowania, jeżeli 
nie należało wypłacić żadnej kwoty ani przyjąć 
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żadnego zobowiązania, wyłącznie z powodu  
franszyzy redukcujnej we wspomnianej Polisie,  
która wyklucza odpowiedzialność za straty  
poniżej określonej kwoty. 

pożaru) oraz, w odniesieniu do ryzyka produkcji,  
takie wydatki, powyżej normalnych, które  
należałoby ponieść w celu zastąpienia gotowych  
zapasów stosowanych przez Ubezpieczającego  
w celu zmniejszenia szkody objętej niniejszym  
Rozszerzeniem, pod warunkiem, że nie  
przekraczają one kwoty, o którą pomniejszona  
zostaje tym samym szkoda stanowiąca przedmiot 
niniejszego Rozszerzenia.

2. Zadeklarowane wartości (i kara za błędne deklaracje) 

1)  Składka z tytułu niniejszego Rozszerzenia 
oparta jest na oświadczeniu poszczególnych 
wartości zgłoszonych Ubezpieczycielom 
i uzgodnionych z Ubezpieczycielami 
w momencie zawarcia Polisy oraz podanych 
w Załączniku 

§7. Wyłączenia 

Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje:
2) Jeżeli którakolwiek z poszczególnych  

zadeklarowanych wartości będzie mniejsza niż  
równowartość procentu współubezpieczenia,  
podanego w Załączniku, z tytułu przerwania  
działalności, wtedy odzyskane kwoty należne   
w ramach niniejszej umowy zostaną  
zmniejszone w proporcji odpowiadającej  
stosunkowi poszczególnych zadeklarowanych  
wartości do wartości, które należało  
zadeklarować, a Ubezpieczający  
współubezpieczy różnicę. 

1. Wzrostu szkody wynikającej z interwencji   
w ubezpieczonych obiektach przez osoby strajkujące lub  
inne osoby w trakcie przebudowy, naprawy lub wymiany  
mienia lub wznowienia albo kontynuacji działalności; 

2. Wzrostu szkód spowodowanych zawieszeniem, 
zakończeniem lub anulowaniem umowy dzierżawy,  
licencji, kontraktu lub zamówienia, chyba że wynika   
to bezpośrednio z ubezpieczonego przerwania  
działalności, w której to sytuacji Ubezpieczyciele  
ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za takie straty,  
które wpływają na przychody Ubezpieczajacego   
tylko w trakcie okresu ubezpieczenia objętego  
niniejszą Polisą;

3. Wznowienie działalności 

1) Jeżeli Ubezpieczający mógł zmniejszyć 
szkodę wynikającą z przerwania działalności 

a)  poprzez całkowite lub częściowe wznowienie 
funkcjonowania nieruchomości, 

3.  Wzrostu szkód spowodowanego wprowadzeniem  
rozporządzenia lub przepisu regulującego zastosowanie,  
przebudowę, naprawę lub rozbiórkę mienia  
ubezpieczonego w ramach niniejszej Polisy; i/lub 

4.  Utraty rynku ani innych pośrednich strat.b)  poprzez wykorzystanie towarów, zapasów 
(surowców, produkcji w toku, gotowych 
produktów) albo innej nieruchomości 
znajdującej się w obiektach Ubezpieczającego 
lub w innym miejscu, 

§8. Ograniczenia 

1. Ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność   
wyłącznie za: 

i/lub 
1) sumę ubezpieczenia na wypadek przerwania 

działalności podaną w Załącznikuc)  poprzez zastosowanie lub zwiększenie 
działalności w innym miejscu, lub 

wtedy przy obliczaniu kwoty szkody wynikającej  
z niniejszej Polisy pod uwagę brana będzie  
ewentualna redukcja. 

2) sumę ubezpieczenia podaną w Załączniku,  
jeżeli uwzględnia przerwanie działalności,   
w przypadku gdy stanowi limit łączny, 

4. Koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody w zależności od tego, która z tych sum jest niższa,   
w odniesieniu do takiej szkody, bez względu  
na liczbę lokalizacji narażonych na przerwanie  
działalności w wyniku jednego zdarzenia. 

Niniejsze Rozszerzenie obejmuje także takie  
wydatki, które są konieczne w celu zmniejszenia  
szkód wynikających z niniejszego Rozszerzenia  
(z wyjątkiem wydatków poniesionych na gaszenie  
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2.  W odniesieniu do szkód wynikających z uszkodzenia 
lub zniszczenia nośników lub rejestrów programów 
stanowiących część elektronicznego przetwarzania 
danych lub elektronicznie sterowanego sprzętu w efekcie 
ubezpieczonych zagrożeń, okres odpowiedzialności 
Ubezpieczycieli w ramach niniejszej Polisy nie przekroczy: 

1)  trzydziestu (30) kolejnych dni lub czasu 
wymaganego na odtworzenie, szybko 
i z należytą starannością, danych z kopii lub 
oryginałów poprzedniej generacji, 
w zależności od tego, który z tych okresów 
jest krótszy, lub 

2)  okresu, który byłby niezbędny do odbudowy, 
naprawy lub wymiany takiego uszkodzonego 
lub zniszczonego mienia, nie dłuższego 
jednak niż osiemnaście (18) miesięcy 
kalendarzowych, 

w zależności od tego, który z tych okresów jest 
dłuższy. 

§9. Definicje 

1.  Dla celów obliczenia składki lub likwidacji szkód 
przychody brutto definiowane są jako: 

suma: 

1)  łącznej wartości przychodów ze sprzedaży 
netto z tytułu produkcji lub sprzedaży towarów, 

i 

2)  pozostałych przychodów uzyskanych 
z działalności, 

minus koszty 

3)  surowców wykorzystywanych do produkcji, 

4)  dostaw obejmujących materiały bezpośrednio 
zużyte przy przekształcaniu takich surowców 
w gotowe produkty lub dostarczaniu usług 
sprzedawanych przez Ubezpieczającego, 

5)  sprzedanych towarów, z uwzględnieniem 
materiałów pakunkowych takich towarów, 

6)  materiałów i dostaw zużytych bezpośrednio 
przy dostarczaniu usług sprzedawanych przez 
Ubezpieczającego, 

7)  usług zakupionych od podmiotów 
zewnętrznych (niebędących pracownikami 
Ubezpieczającego) w celu odsprzedaży, 
które nie są kontynuowane w ramach umowy, 

8)  różnicy pomiędzy kosztem produkcji a ceną 
sprzedaży netto produktów gotowych, 
które sprzedano, ale nie dostarczono. 

Przy ustalaniu przychodów brutto nie są odliczane 
żadne inne koszty. 

Ustalając przychody brutto, należy zwrócić 
odpowiednią uwagę na doświadczenie firmy przed 
dniem wystąpienia szkody lub straty oraz ewentualne 
doświadczenie po takim zdarzeniu, gdyby szkoda nie 
wystąpiła. 

2. Surowce 
Materiały w stanie, w jakim Ubezpieczający otrzymuje 
je, aby przekształcić je w produkty gotowe. 

3. Produkcja w toku 
Surowce, które przeszły procesy dojrzewania, 
sezonowania, procesy mechaniczne i inne procesy 
produkcji w obiektach Ubezpieczającego, ale nie 
stanowią jeszcze produktów gotowych. 

4. Produkty gotowe 
Produkty wytworzone przez Ubezpieczającego, 
które w normalnym trybie działalności Ubezpieczającego 
są gotowe do pakowania, wysyłki lub sprzedaży. 

5. Towary 
Towary przeznaczone na sprzedaż przez 
Ubezpieczającego, które nie powstały w wyniku 
produkcji prowadzonej przez Ubezpieczającego. 

6. Stan Normalny 
Stan, który miałby miejsce, gdyby nie wystąpiła szkoda. 
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