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DZIA¸ I
ROZDZIA¸ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiot regulacji ogólnych warunków
ubezpieczenia
(czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)
§1
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8.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia
Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych, zwane
dalej „ubezpieczycielem”, z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi albo jednostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci
prawnej, zwanymi dalej „ubezpieczajàcymi”.
W odniesieniu do obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania
gospodarstwa rolnego, obowiàzkowego ubezpieczenia
budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych wszystkie warunki ubezpieczenia
okreÊla Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152,
z póêniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie
akty prawne a ich postanowienia majà pierwszeƒstwo przed
postanowieniami
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia mo˝e regulowaç prawa i obowiàzki
stron w sposób odbiegajàcy od niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia. Wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych
od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymaga
przyj´cia tych postanowieƒ przez obie strony umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
O ile umowa ubezpieczenia nie zosta∏a zawarta w drodze
rokowaƒ, ubezpieczyciel przedstawi ubezpieczajàcemu na
piÊmie ró˝nice pomi´dzy umowà ubezpieczenia a ogólnymi
warunkami ubezpieczenia.
Je˝eli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia,
które odbiegajà na niekorzyÊç ubezpieczajàcego od treÊci
z∏o˝onego przez niego wniosku ubezpieczeniowego lub od
ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel
przedstawi ubezpieczajàcemu te ró˝nice na piÊmie przy
dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu co najmniej
7 dniowy termin do zg∏oszenia sprzeciwu. W przypadku
braku sprzeciwu albo w razie zg∏oszenia sprzeciwu po
up∏ywie wyznaczonego terminu uwa˝a si´, ˝e umowa
zosta∏a zawarta zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia
nast´pnego dnia po up∏ywie tego terminu. Zg∏oszenie
sprzeciwu w terminie oznacza, ˝e umowa ubezpieczenia nie
zosta∏a zawarta; w takiej sytuacji op∏acona sk∏adka
ubezpieczeniowa podlega zwrotowi bez potràceƒ.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy
prawa.
Z zastrze˝eniem ust. 2, postanowienia Dzia∏u I oraz Dzia∏u III
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odnoszà si´
do wszystkich ubezpieczeƒ zawieranych na podstawie
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia.
Postanowienia Dzia∏u II niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia odnoszà si´ do poszczególnych
ubezpieczeƒ zawieranych na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia i w przypadku
sprzecznoÊci majà pierwszeƒstwo przed postanowieniami
Dzia∏u I oraz Dzia∏u III.
U˝ytym w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
terminom nadaje si´ znaczenie okreÊlone w za∏àczniku nr 1
do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem,
rabunku i wandalizmu,
ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej,
ubezpieczenie agro-casco,
ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów,
10) ubezpieczenie zwierzàt od padni´cia lub skierowania
na ubój z koniecznoÊci.
Z zastrze˝eniem postanowieƒ niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia dotyczàcych konsekwencji
nieop∏acenia sk∏adki lub jej raty ka˝de z ubezpieczeƒ
wymienionych w ust. 2 traktuje si´ jako odr´bnà umow´
ubezpieczenia.
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Ubezpieczajàcy
(kto mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia)
§3
1.

2.

3.

Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz osób
fizycznych b´dàcych posiadaczami gospodarstwa rolnego
pod warunkiem sporzàdzenia, przy zawarciu umowy,
wykazu ubezpieczanego mienia – zgodnie z niniejszymi
ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia mo˝e byç równie˝ zawarta na rzecz
przedsi´biorcy lub innej osoby prawnej bàdê jednostki
organizacyjnej nie posiadajàcej osobowoÊci prawnej, która
prowadzi dzia∏alnoÊç w sferze agrobiznesu, pod warunkiem
ewidencjonowania mienia zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa przez te podmioty.
Dla
pozosta∏ych
osób
prawnych
i
jednostek
organizacyjnych nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej,
nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci w sferze agrobiznesu, które
nie prowadzàcà ewidencji mienia w sposób okreÊlony
w ust. 2 dopuszcza si´ zawarcie umowy ubezpieczenia pod
warunkiem za∏àczenia wykazu ubezpieczanego mienia
zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

4.

7.

8.

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej

Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

(zawarcie umowy ubezpieczenia chroniàcej innà osob´ ni˝
ubezpieczajàcy)

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)

§4
1.

2.

Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz osoby
trzeciej
(ubezpieczonego).
W
takim
przypadku
postanowienia
niniejszych
ogólnych
warunków
ubezpieczenia odnoszàce si´ do ubezpieczajàcego stosuje
si´ odpowiednio do ubezpieczonego. W takim przypadku
– ilekroç w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
mowa jest o ubezpieczajàcym, rozumie si´ przez to równie˝
ubezpieczonego. Powy˝sze zastrze˝enie nie dotyczy jednak
obowiàzku zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej oraz innych
obowiàzków, z których istoty wynika, i˝ obcià˝aç mogà
wy∏àcznie ubezpieczajàcego.
Ubezpieczyciel mo˝e podnieÊç przeciwko ubezpieczonemu
zarzuty dotyczàce niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
obowiàzków wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.

§7
1.

2.

ROZDZIA¸ II
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZÑCE
WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
Miejsce ubezpieczenia
§5
Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne i osobowe powsta∏e
w nast´pstwie zdarzeƒ wchodzàcych w zakres ochrony
ubezpieczeniowej, zaistnia∏ych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia,
z zastrze˝eniem szczegó∏owych postanowieƒ niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§6

Zakres ubezpieczenia

1.

(od czego mo˝na si´ ubezpieczyç na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia)
§2
1.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje wy∏àcznie w zakresie
ubezpieczeƒ oraz ryzyk okreÊlonych w umowie
ubezpieczenia, klauzulach, aneksach lub za∏àcznikach do
umowy. JeÊli w umowie nie wskazano wyraênie zakresu
ryzyk, w zakresie których zosta∏a udzielona ochrona
w
ramach
danego
ubezpieczenia,
ochrona
ubezpieczeniowa jest udzielana w zakresie wszystkich ryzyk
wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia poza
tymi, których obj´cie ochronà wymaga op∏acenia sk∏adki
dodatkowej.
Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia mo˝e obejmowaç:
1) obowiàzkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci
cywilnej rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa
rolnego,
2) obowiàzkowe ubezpieczenie budynków wchodzàcych
w sk∏ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeƒ losowych,
3) obowiàzkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
4) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeƒ
losowych,

W
przypadku
gdy
nie
zaszed∏
wypadek
ubezpieczeniowy – ubezpieczyciel mo˝e:
a) za˝àdaç dop∏aty sk∏adki – stosownie do
niedoszacowanego ryzyka – wraz z nale˝nymi
odsetkami ustawowymi albo
b) wypowiedzieç
umow´
ze
skutkiem
natychmiastowym, zachowujàc jednoczeÊnie
roszczenie o dop∏at´ sk∏adki za okres, w którym
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej; wysokoÊç
sk∏adki
zostanie
ustalona
na
poziomie
odpowiadajàcym
ponoszonemu
przez
ubezpieczyciela
ryzyku
ubezpieczeniowym,
proporcjonalnie za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc
ochrony.
2) W przypadku gdy wypadek ubezpieczeniowy ju˝
zaszed∏
–
ubezpieczyciel
jest
wolny
od
odpowiedzialnoÊci i odmówi wyp∏aty odszkodowania,
chyba ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego
umowà. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
jeÊli ryzyko ubezpieczeniowe zosta∏o niedoszacowane
w stopniu nieznacznym, ubezpieczyciel mo˝e wyp∏aciç
odszkodowanie, umniejszajàc je proporcjonalnie do
stopnia
zani˝enia
sk∏adki
zwiàzanego
z niedoszacowanym ryzykiem.
Obowiàzki, o których mowa w ust. 3 i 4 spoczywajà równie˝
na pe∏nomocniku ubezpieczajàcego i obejmujà dodatkowo
wszelkie okolicznoÊci, o których wiadomo pe∏nomocnikowi.
W odniesieniu do osób fizycznych, posiadajàcych
gospodarstwo rolne, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
z∏o˝yç pisemny wykaz wszystkich ubezpieczonych
przedmiotów, których jednostkowa wartoÊç przekracza
5.000,00 PLN.
W
przypadku
ubezpieczenia
broni
myÊliwskiej,
ubezpieczajàcy jest zobowiàzany z∏o˝yç pisemny wykaz
broni z podaniem iloÊci i rodzaju broni, roku produkcji,
nr serii, nazwy producenta i wartoÊci broni.

2.

3.

4.

5.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezb´dne jest z∏o˝enie
przez ubezpieczajàcego pisemnych oÊwiadczeƒ w treÊci
i formie wymaganej przez ubezpieczyciela dla prawid∏owej
oceny ryzyka oraz sporzàdzenie dokumentu ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia ma postaç wnioskopolisy.
Wnioskopolisa
jest
dokumentem
ubezpieczenia
wype∏nianym przy udziale ubezpieczajàcego.
Ubezpieczyciel mo˝e uzale˝niç zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
zwiàzanych z umowà lub za∏àczenia stosownych
dokumentów.
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci
ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które
ubezpieczyciel zapytywa∏ w dokumencie ubezpieczenia
albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je˝eli
zak∏ad ubezpieczeƒ zawar∏ umow´ ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi ubezpieczajàcego na poszczególne
pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy
jest zobowiàzany zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 3. Zawiadomienie ubezpieczyciela o zmianie
tych okolicznoÊci powinno nastàpiç niezw∏ocznie
– najpóêniej w ciàgu 30 dni – po uzyskaniu przez
ubezpieczajàcego informacji o tych zmianach.
Je˝eli ubezpieczajàcy poda∏ niezgodnie z prawdà do
wiadomoÊci ubezpieczyciela okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 3 i 4 bàdê nie wykona∏ obowiàzku, o którym mowa
w ust. 4, ubezpieczyciel jest uprawniony do podj´cia
nast´pujàcych dzia∏aƒ:

3.

4.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e wskutek winy umyÊlnej ubezpieczajàcego, osób
z którymi ubezpieczajàcy pozostawa∏ we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz osób, za które
ubezpieczony ponosi w Êwietle prawa cywilnego
odpowiedzialnoÊç. Przez osoby takie rozumie si´
w szczególnoÊci pracowników ubezpieczajàcego.
W przypadku ra˝àcego niedbalstwa odszkodowanie nale˝y
si´ tylko gdy jego wyp∏ata odpowiada wzgl´dom s∏usznoÊci
– przy czym ci´˝ar dowodu na tà okolicznoÊç spoczywa na
osobie uprawnionej do odszkodowania.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy∏àczone sà ponadto
szkody spowodowane przez:
1) sytuacje nadzwyczajne: dzia∏ania wojenne, stan
wojenny, stan wyjàtkowy, wojn´ domowà, zamieszki,
rozruchy, niepokoje spo∏eczne, strajki, lokauty oraz akty
terroryzmu i sabota˝u, a tak˝e konfiskat´,
nacjonalizacj´, przetrzymywanie lub zarekwirowanie
mienia przez organy w∏adzy publicznej,
2) wyjàtkowe czynniki: dzia∏anie energii jàdrowej lub
ska˝enie radioaktywne, chemiczne, biologiczne,
promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne
i elektromagnetyczne,
3) systematyczne dzia∏anie ha∏asu, wibracji, ciep∏a, wody
lub innych czynników,
4) zagrzybianie lub przemarzanie,
5) wyciek lub inne formy przedostania si´ jakichkolwiek
substancji do powietrza, wody lub gruntu,
6) osiadanie gruntu,
7) zapadanie si´ ziemi, gdy sà to szkody:
a) górnicze, tj. szkody powsta∏e w wyniku dzia∏alnoÊci
zak∏adu górniczego,
b) powsta∏e w zwiàzku z innà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka.
Ponadto odpowiedzialnoÊcià ubezpieczyciela nie sà obj´te
inne dodatkowe koszty poniesione przez ubezpieczajàcego
w zwiàzku z powsta∏à szkodà z wy∏àczeniem kosztów,
wyraênie w∏àczonych do ochrony na podstawie niniejszych
ogólnych warunków ubezpieczenia.
Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawiàzek i kar
administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar
o charakterze pieni´˝nym, w tym równie˝ odszkodowaƒ
o charakterze karnym, na∏o˝onych na osoby obj´te
ubezpieczeniem.
Suma ubezpieczenia (gwarancyjna)
§8

1.

2.

Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, sum´ ubezpieczenia ustala
ubezpieczajàcy wed∏ug wartoÊci ubezpieczonego mienia
ustalonej zgodnie ze szczegó∏owymi postanowieniami
dotyczàcymi poszczególnych ubezpieczeƒ.
JeÊli ubezpieczajàcy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
jest uprawniony jako podatnik do obni˝enia nale˝nego
podatku od towarów i us∏ug (VAT) o kwot´ podatku od
towarów i us∏ug (VAT) naliczonego przy nabytych przez
siebie towarach lub us∏ugach, suma ubezpieczenia ustalana
jest w kwocie nie uwzgl´dniajàcej podatku podlegajàcego
odliczeniu.
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3.

4.

5.

6.

Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, chyba ˝e strony ustali∏y
w umowie inny limit odpowiedzialnoÊci.
Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) oraz ustalone w umowie
odr´bne limity odpowiedzialnoÊci ulegajà obni˝eniu o kwoty
wyp∏aconych
odszkodowaƒ
(konsumpcja
sumy
ubezpieczenia). Ubezpieczajàcy za zgodà ubezpieczyciela
oraz po op∏acaniu dodatkowej sk∏adki mo˝e podwy˝szyç
sum´ ubezpieczenia (gwarancyjnà) do poprzedniej
wysokoÊci. W takim przypadku naliczenie sk∏adki nast´puje
wed∏ug zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do
d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia, przy czym za rok uwa˝a si´
360 dni.
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç zawarcia umowy na
proponowanà przez ubezpieczajàcego sum´ ubezpieczenia
(gwarancyjnà), zaproponowaç ubezpieczajàcemu zawarcie
umowy na sumy ni˝sze lub odroczyç akceptacj´ sumy
ubezpieczenia (gwarancyjnej).
Ubezpieczajàcy ustala oddzielne sumy ubezpieczenia
w stosunku do poszczególnych rodzajów mienia.

1.
2.
3.

2.

§9

2.

3.
4.

5.

6.

WysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej i tryb jej p∏atnoÊci sà
ustalane na podstawie taryfy sk∏adek obowiàzujàcej w dniu
zawarcia umowy.
Sk∏adka jest p∏atna jednorazowo w momencie zawarcia
umowy
ubezpieczenia,
jednak
na
wniosek
ubezpieczajàcego sk∏adka mo˝e byç roz∏o˝ona na raty.
Terminy p∏atnoÊci kolejnych rat i ich wysokoÊç okreÊla si´
w umowie ubezpieczenia.
Obowiàzek zap∏aty sk∏adki cià˝y na ubezpieczajàcym.
Ubezpieczyciel udziela zni˝ek sk∏adki:
1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:
a) za kontynuacj´ ubezpieczenia,
b) za jednorazowà op∏at´ sk∏adki,
c) za liczb´ zawartych umów ubezpieczenia,
d) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeƒ
losowych,
a) za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpo˝arowe
ponad wymagane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia,
b) za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
c) za ograniczenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
do szkód wywo∏anych przez ryzyka wymienione
w § 28 ust.2 pkt.1)-13).
3) w ubezpieczeniu mienia od kradzie˝y z w∏amaniem
i rabunku:
a) za dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzie˝owe
ponad wymagane w ogólnych warunkach
ubezpieczenia,
b) za wprowadzenie franszyzy redukcyjnej,
c) za
sta∏y
dozór
ubezpieczonego
mienia
wykonywany przez pracowników przedsi´biorstwa
ochrony mienia.
4) w ubezpieczeniu zwierzàt od padni´cia lub skierowania
na ubój z koniecznoÊci – za zwi´kszenie udzia∏u
w∏asnego ubezpieczajàcego w szkodzie,
5) innych, okreÊlonych w taryfie sk∏adek.
Ubezpieczyciel dokonuje zwy˝ek sk∏adki:
1) we wszystkich rodzajach ubezpieczenia:
a) za roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki na 4 raty,
b) za szkodowy przebieg ubezpieczenia,
2) w ubezpieczeniu agro – casco za wykupienie udzia∏u
w∏asnego,
3) innych, okreÊlonych w taryfie sk∏adek.
W przypadkach uzasadnionych rodzajem ubezpieczanego
mienia, Êrodkami jego zabezpieczenia, zg∏oszonymi
szkodami lub innymi wa˝nymi czynnikami majàcymi wp∏yw
na ocen´ ryzyka, ubezpieczyciel mo˝e zastosowaç
indywidualnà ocen´ ryzyka i okreÊliç wysokoÊç sk∏adki
ubezpieczeniowej w sposób odmienny ni˝ wynikajàcy
z taryfy sk∏adek.
Zwrot sk∏adki za ubezpieczenie

Obowiàzki ubezpieczajàcego zwiàzane
z zapobieganiem powstaniu szkody

§ 11

(co powinien robiç ubezpieczajàcy aby nie dopuÊciç
do powstania szkody)

Okres ubezpieczenia okreÊla si´ w dokumencie
ubezpieczenia.
Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´
uzgodnionà przez strony umowy.
Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba ˝e umow´
zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
§ 12

1.

Sk∏adka ubezpieczeniowa

1.

Okres ubezpieczenia i czas trwania
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela

3.

4.

5.

6.

OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ od
pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. jednak nie
wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pnego po dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, oraz nie wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pnego
po dniu zap∏aty sk∏adki lub jej pierwszej raty, chyba
˝e strony umówi∏y si´ inaczej.
Je˝eli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze
przed zap∏aceniem sk∏adki, a sk∏adka nie zosta∏a zap∏acona
w terminie, ubezpieczyciel mo˝e odstàpiç od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, zawiadamiajàc o tym
jednoczeÊnie ubezpieczajàcego. W braku odstàpienia od
umowy, rozwiàzuje si´ ona z koƒcem okresu ubezpieczenia.
JeÊli ubezpieczajàcy nie op∏aci w terminie drugiej lub
kolejnej raty sk∏adki, umowa ubezpieczenia ulega
rozwiàzaniu z up∏ywem terminu wyznaczonego do zap∏at.
Na wniosek ubezpieczajàcego, w przypadku nieznacznego
opóênienia w zap∏acie ubezpieczyciel mo˝e wyraziç zgod´
na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej. W takim
przypadku uwa˝a si´, ˝e od dnia wyznaczonego jako termin
zap∏aty do dnia zap∏aty ochrona ubezpieczeniowa by∏a
zawieszona.
Je˝eli zap∏ata dokonana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ
uznania rachunku ubezpieczyciela odpowiednià kwotà, pod
warunkiem, ˝e na rachunku bankowym ubezpieczajàcego
znajduje si´ wystarczajàca iloÊç Êrodków pieni´˝nych.
Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do zap∏aty sk∏adki ∏àcznej
za wszystkie ubezpieczenia (lub raty tej sk∏adki)
w wysokoÊci wskazanej w umowie ubezpieczenia.
W przypadku wp∏aty kwoty ni˝szej ni˝ wskazanej w umowie
ubezpieczenia uwa˝a si´, ˝e ubezpieczajàcy w ogóle nie
op∏aci∏ sk∏adki lub jej raty. W takim przypadku przewidziane
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia
konsekwencje nieop∏acenia w terminie sk∏adki lub jej raty
odnoszà si´ do wszystkich ubezpieczeƒ, których dotyczy
umowa ubezpieczenia. Wp∏acona przez ubezpieczajàcego
kwota jest mu zwracana.
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela koƒczy si´:
1) z up∏ywem okresu ubezpieczenia, chyba ˝e stosunek
ubezpieczeniowy wygas∏ przed tym terminem,
2) w razie wyczerpania (konsumpcji) sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej),
3) z chwilà zbycia przedmiotu ubezpieczenia – jeÊli
przedmiot ubezpieczenia jest rzeczà ruchomà.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

W razie rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem
okresu ubezpieczenia w sytuacjach okreÊlonych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia albo
w przepisach kodeksu cywilnego, sk∏adka za
niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy nie wyp∏acono odszkodowania ani nie
powsta∏o zobowiàzanie ubezpieczyciela do jego zap∏aty,
z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2-5.
Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od
nast´pnego dnia po rozwiàzaniu umowy.
Zwrot sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
nast´puje po potràceniu kosztów manipulacyjnych w
wysokoÊci 20% zwracanej sk∏adki.
JeÊli nie umówiono si´ inaczej, zwrot sk∏adki nast´puje po
otrzymaniu przez ubezpieczyciela orygina∏u umowy
ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel nie potràca kosztów manipulacyjnych, je˝eli
sam odstàpi∏ od umowy lub jà wypowiedzia∏.
Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, je˝eli umowa ubezpieczenia
zosta∏a rozwiàzana wskutek wyczerpania si´ (konsumpcji)
sumy ubezpieczenia.

02

2.

3.

4.

(co powinien robiç ubezpieczajàcy gdy dojdzie
do zdarzenia powodujàcego szkod´)
§ 17

§ 13
Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na okres d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo
odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty
jej zawarcia albo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia
– w przypadku gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà.
Odstàpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczajàcego
z obowiàzku op∏aty sk∏adki za okres, w którym ubezpieczyciel
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
Wypowiedzenie umowy
§ 14
Ka˝da ze stron umowy mo˝e w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty
odszkodowania, albo daty dor´czenia odmowy wyp∏aty
odszkodowania, wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia,
z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.
Zwi´kszenie ryzyka

1.

2.

W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà
zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa
wypadku,
ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio zwi´kszyç sk∏adk´,
poczynajàc od chwili, gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, nie
wczeÊniej jednak, ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W takim wypadku ubezpieczyciel wezwie
ubezpieczajàcego do zap∏aty podwy˝szonej sk∏adki,
a ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w ciàgu 14 dni
od otrzymania wezwania. Je˝eli ujawnienie okolicznoÊci
nastàpi∏o po wypadku, ubezpieczyciel mo˝e odpowiednio
zmniejszyç odszkodowanie.
Je˝eli ujawniona okolicznoÊç pociàga za sobà takie
zwi´kszenie
prawdopodobieƒstwa
wypadku,
˝e ubezpieczyciel nie zawar∏by umowy, gdyby o tej
okolicznoÊci wiedzia∏, mo˝e on w ciàgu miesiàca od
ujawnienia tej˝e okolicznoÊci od umowy odstàpiç. W razie
odstàpienia od umowy nale˝y si´ ubezpieczycielowi tylko
sk∏adka za czas trwania umowy. Je˝eli ujawnienie
okolicznoÊci nastàpi∏o ju˝ po wypadku lub w ciàgu
ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà
wypadku by∏a wy∏àcznie ujawniona okolicznoÊç,
ubezpieczyciel mo˝e dokonaç odmowy wyp∏aty
odszkodowania.

Do obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y tak˝e usuwanie
szczególnych zagro˝eƒ, których usuni´cia z uwagi na
okolicznoÊci móg∏ si´ domagaç lub domaga∏ si´
ubezpieczyciel. Za szczególne zagro˝enie uwa˝a si´
zw∏aszcza przyczyn´ zaistnia∏ej szkody.
Niewykonanie obowiàzku, o którym mowa w ust. 1
w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela zwalnia go
z odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e po tym terminie
wskutek nieusuni´cia wskazanego zagro˝enia.
Ponadto do obowiàzków ubezpieczajàcego nale˝y:
1) przestrzeganie przepisów majàcych na celu
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególnoÊci
przepisów o budowie i eksploatacji mienia danego
rodzaju oraz instrukcji obs∏ugi poszczególnych
urzàdzeƒ,
2) stosowanie si´ do obowiàzujàcych przepisów
o ochronie przeciwpo˝arowej, o budowie i eksploatacji
urzàdzeƒ technicznych, o wykonywaniu dozoru
technicznego nad tymi urzàdzeniami oraz do innych
przepisów majàcych na celu zapobieganie powstaniu
szkody, a tak˝e do wymogów zawartych w umowie
ubezpieczenia,
3) przestrzeganie wymogów zabezpieczenia mienia przed
kradzie˝à
okreÊlonych
w
postanowieniach
szczególnych niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, utrzymanie ubezpieczonych budynków,
budowli i lokali wraz z ich zabezpieczeniami
w nale˝ytym stanie technicznym oraz stosowanie
powszechnie przyj´tych Êrodków ostro˝noÊci,
4) w ubezpieczeniu od szkód wodociàgowych, do
obowiàzków
ubezpieczajàcego
nale˝y
w szczególnoÊci:
a) dbanie o konserwacj´ przewodów i urzàdzeƒ
doprowadzajàcych i odprowadzajàcych wod´,
b) zastosowanie w terminie odpowiednich Êrodków
ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem
w∏aÊciwych przewodów i urzàdzeƒ,
5) umo˝liwienie
ubezpieczycielowi
dost´pu
do
ubezpieczonego mienia w celu dokonania lustracji
ryzyka oraz przedstawienie dokumentów zwiàzanych
z jego zakupem oraz eksploatacjà.
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 3,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych
obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej
rozmiar.

Obowiàzki ubezpieczajàcego w przypadku zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego

Odstàpienie od umowy

§ 15
§ 10

§ 16
1.

1.

2.

W przypadku zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego
obowiàzkiem
ubezpieczajàcego
jest
niezw∏oczne
poinformowanie o tym fakcie ubezpieczyciela, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od daty jej powstania lub uzyskania
o niej wiadomoÊci.
Do obowiàzków ubezpieczajàcego w przypadku zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego nale˝y równie˝:
1) niezw∏oczne, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 godzin
od uzyskania informacji o wypadku ubezpieczeniowym,
powiadomienie miejscowej lub najbli˝szej jednostki
policji o ka˝dej szkodzie, która mog∏a powstaç
w wyniku przest´pstwa lub wskutek wypadku Êrodka
transportu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego
faktu,
2) podj´cie wszelkich dost´pnych Êrodków w celu
zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenie bezpoÊrednio
zagro˝onego mienia,
3) pozostawienie bez zmian miejsca szkody do czasu
przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba
˝e zmiana jest niezb´dna w celu zabezpieczenia mienia
pozosta∏ego po szkodzie lub jej zmniejszenia,
a w przypadku maszyn rolniczych (sprz´tu) zmiana
uzasadniona
jest
równie˝
koniecznoÊcià
kontynuowania bezpiecznego procesu wykonywania
pracy; ubezpieczyciel nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to
postanowienie, je˝eli nie rozpoczà∏ likwidacji szkody
w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie,
4) wype∏nienie wymaganych przez ubezpieczyciela
dokumentów, w szczególnoÊci druku zg∏oszenia
szkody, w którym nale˝y opisaç rzeczywisty przebieg
zdarzenia i okolicznoÊci powstania szkody,
5) podj´cie aktywnej wspó∏pracy z ubezpieczycielem
w celu wyjaÊnienia wszelkich okolicznoÊci powstania
szkody i ustalenia jej wartoÊci,
6) stosowanie si´ do zaleceƒ ubezpieczyciela oraz
udzielanie mu informacji i niezb´dnych pe∏nomocnictw,
7) umo˝liwienie ubezpieczycielowi ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, jej rodzaju i wartoÊci, jak równie˝
udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaÊnieƒ oraz
przedstawienie
niezb´dnych
dowodów,
w szczególnoÊci udost´pnienie pe∏nej dokumentacji
ksi´gowej
ubezpieczonego
mienia,
a
tak˝e
dokumentów potwierdzajàcych pochodzenie i nabycie
mienia.

§ 18
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w § 17
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych obowiàzków
nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej rozmiar ani na
mo˝liwoÊç dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeƒ
regresowych. JeÊli odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone
a niedope∏nienie przez ubezpieczajàcego któregokolwiek
z obowiàzków, o których mowa w § 17 mia∏o wp∏yw na
mo˝liwoÊç dochodzenia przez ubezpieczyciela roszczeƒ
regresowych, ubezpieczyciel mo˝e za˝àdaç zwrotu
wyp∏aconego odszkodowania.
Ustalenie i wyp∏ata odszkodowania
lub Êwiadczenia
§ 19
Po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu wypadku
ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym
ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego – je˝eli nie sà oni
osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem – oraz
podejmuje post´powanie dotyczàce ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e informuje osob´ wyst´pujàcà
z roszczeniem pisemnie drogà elektronicznà, lub w inny sposób,
na który ta osoba wyrazi∏a zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne
do ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela lub wysokoÊci
Êwiadczenia (odszkodowania), je˝eli jest to niezb´dne do
dalszego prowadzenia post´powania.

koszty naprawy podlegajà weryfikacji do Êredniego
poziomu cen us∏ug naprawczych na danym terenie,
2) koszty cz´Êci zamiennych i materia∏ów (w tym
lakierniczych) podlegajà weryfikacji maksymalnie do
wartoÊci ustalonej przez ubezpieczyciela.
11. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ogl´dzin mienia
po dokonanej wymianie lub naprawie, a przed wyp∏atà
odszkodowania.
12. Koszty zwiàzane z ustaleniem wysokoÊci szkody, ka˝da ze
stron umowy ubezpieczenia ponosi we w∏asnym zakresie.
13. Je˝eli ten sam przedmiot jest ubezpieczony od tego
samego ryzyka w kilku zak∏adach ubezpieczeƒ na sumy,
które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà,
ubezpieczyciel odpowiada do wysokoÊci szkody w takim
stosunku, w jakim przyj´ta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub
wielokrotnego ubezpieczenia.

2.

3.

4.

5.

W ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody, ubezpieczajàcy
obowiàzany jest do dostarczenia dokumentów niezb´dnych
do rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania, w tym
w szczególnoÊci:
1) orygina∏ów rachunków, kosztorysów i innych
dokumentów dotyczàcych poniesionych kosztów
zwiàzanych z usuni´ciem lub naprawà szkód
zaistnia∏ych w przedmiocie ubezpieczenia,
2) wykazu utraconych lub zniszczonych przedmiotów
z podaniem ich liczby oraz wartoÊci; wykaz taki
ubezpieczajàcy sporzàdza na w∏asny koszt.
Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost´pniç inne dokumenty,
które ubezpieczyciel uzna za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji
przed∏o˝onych przez ubezpieczajàcego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi´gni´cia opinii
specjalistów.
Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezale˝nego
eksperta w celu okreÊlenia przyczyny, wartoÊci szkody
i nale˝nego odszkodowania oraz w celu udzielenia
ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych
post´powania zmierzajàcego do z∏agodzenia skutków
wypadku lub zminimalizowania wartoÊci szkody.
Ubezpieczajàcy
jest
obowiàzany
dostarczyç
ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego
ekspertowi wszystkie dokumenty, które ubezpieczyciel lub
wyznaczony ekspert uwa˝a za niezb´dne do rozpatrzenia
wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

2.

Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie na
podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy
ubezpieczenia w wyniku w∏asnych ustaleƒ dokonanych
w post´powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu.
2. WysokoÊç odszkodowania nie mo˝e byç wy˝sza od
poniesionej szkody.
3. Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie na podstawie
kosztorysu sporzàdzonego przez ubezpieczyciela lub
rachunku strat przedstawionego przez poszkodowanego
lub jego pe∏nomocnika.
4. Ustalenie wartoÊci szkody cz´Êciowej mo˝e nastàpiç
w
wariancie
kosztorysowym
lub
rachunkowym
(serwisowym).
5. Ustalenie wartoÊci szkody w przypadku wybrania wariantu
kosztorysowego nast´puje na podstawie wyceny
dokonanej przez ubezpieczyciela.
6. Ustalenie wartoÊci szkody w przypadku wybrania wariantu
rachunkowego (serwisowego) nast´puje wed∏ug wczeÊniej
uzgodnionych z ubezpieczycielem kosztów i sposobu
naprawy uszkodzonego mienia przez zak∏ad dokonujàcy tej
naprawy.
7. Na wniosek ubezpieczajàcego pomimo przyj´cia wariantu
rachunkowego (serwisowego) ubezpieczyciel mo˝e
dokonaç ustalenia wartoÊci szkody w oparciu o wariant
kosztorysowy.
8. JeÊli poszkodowany zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
jest jako podatnik uprawniony do obni˝enia nale˝nego
podatku od towarów i us∏ug (VAT) o kwot´ podatku od
towarów i us∏ug (VAT) naliczonego przy nabytych przez
siebie towarach lub us∏ugach, odszkodowanie ustalane jest
w kwocie nie uwzgl´dniajàcej podatku podlegajàcego
odliczeniu.
9. W przypadku rozliczenia szkody w wariancie
kosztorysowym ubezpieczyciel wyp∏aci odszkodowanie nie
uwzgl´dniajàc kwoty podatku od towarów i us∏ug (VAT).
Ubezpieczyciel
jednak
wyp∏aci
odszkodowanie
uwzgl´dniajàce podatek od towarów i us∏ug (VAT) bàdê
dop∏aci kwot´ tego podatku nie uwzgl´dnionà wczeÊniej
w wyp∏acanym odszkodowaniu tylko w przypadku gdy
poszkodowany przedstawi komplet orygina∏ów faktur
z których wynika, i˝ przy naprawianiu szkody wykorzystano
towary lub us∏ugi, do ceny których naliczono podatek VAT.
10. W przypadku naprawy dokonanej bez uprzedniego
uzgodnienia z ubezpieczycielem, ale udokumentowanymi
fakturami:

Przedmiot ubezpieczenia
(czego dotyczy ubezpieczenie)
§ 27
1.

Rozmiar szkody ca∏kowitej umniejsza si´ o wartoÊç
pozosta∏oÊci, które mogà byç przeznaczone do dalszego
u˝ytku, przeróbki lub sprzeda˝y.
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub
pamiàtkowej przedmiotu ubezpieczenia,
2) kosztów wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub
materia∏ów potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà.
§ 23

1.

2.

3.

4.

Ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie lub Êwiadczenie
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku ubezpieczeniowym.
Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela albo wysokoÊci odszkodowania lub
Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie
powinno byç wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, jednak˝e bezspornà cz´Êç
odszkodowania ubezpieczyciel wyp∏aca w terminie
okreÊlonym w ust. 1.
Je˝eli w sprawie powsta∏ej szkody zosta∏o wdro˝one
post´powanie karne, którego wynik mo˝e mieç istotne
znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
lub wysokoÊci odszkodowania, bezspornà cz´Êç
odszkodowania wyp∏aca si´ w terminie okreÊlonym w ust. 1,
natomiast pozosta∏a cz´Êç odszkodowania jest wyp∏acana
w terminie 14 dni od uzyskania przez ubezpieczyciela
informacji o wynikach post´powania przygotowawczego
lub uprawomocnieniu si´ orzeczenia sàdowego.
Je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie ubezpieczyciel
nie wyp∏aci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osob´
zg∏aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci
zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

2.

3.

2.

(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 28
1.

2.

W przypadku wyp∏aty odszkodowania lub Êwiadczenia stajà
si´ natychmiast wymagalne wszystkie raty sk∏adki nale˝nej
za
ubezpieczenie,
którego
dotyczy∏a
wyp∏ata
odszkodowania. Ubezpieczyciel ma prawo do potràcenia
z odszkodowania (Êwiadczenia) nieop∏aconych rat sk∏adki
przypadajàcych ubezpieczycielowi za ubezpieczenie,
z którego wyp∏acane jest odszkodowanie.
Odzyskanie utraconych przedmiotów po wyp∏acie
odszkodowania zobowiàzuje ubezpieczajàcego do zwrotu
odszkodowania wyp∏aconego za te przedmioty, albo
zrzeczenia si´ praw do nich na rzecz ubezpieczyciela.
§ 25

1.

2.

3.

Je˝eli odszkodowanie lub Êwiadczenie nie przys∏uguje lub
przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym
roszczeniu, ubezpieczyciel informuje o tym na piÊmie osob´
wyst´pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz
na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania (Êwiadczenia).
W ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1 uprawniony mo˝e zg∏osiç na piÊmie sprzeciw
wobec ustaleƒ ubezpieczyciela w zakresie odmowy
zaspokojenia roszczenia albo wysokoÊci odszkodowania.
Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy
przez Zarzàd ubezpieczyciela.
Zarzàd ubezpieczyciela rozpatruje sprzeciw, o którym
mowa w ust. 2 w ciàgu 30 dni od jego zg∏oszenia.
DZIA¸ II

Ubezpieczenie obejmuje okreÊlone w umowie:
1) wykorzystywane
w
zwiàzku
z
prowadzonà
dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane mienie stanowiàce
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce w jego
posiadaniu na podstawie innego tytu∏u prawnego:
a) budynki i budowle, w tym tak˝e pomieszczenia
i budynki gospodarcze,
b) sta∏e elementy budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego,
c) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie, w tym
tak˝e ruchomoÊci domowe,
d) Êrodki obrotowe, w tym tak˝e ziemiop∏ody,
materia∏y i zapasy zgromadzone i przechowywane
w gospodarstwie rolnym, zwierz´ta gospodarskie
i konie,
2) nak∏ady inwestycyjne,
3) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
4) mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego
u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych przez pracowników ubezpieczajàcego,
z wy∏àczeniem wartoÊci pieni´˝nych.
W przypadku posiadania przez ubezpieczajàcego
nieruchomoÊci na podstawie tytu∏u prawnego innego ni˝
prawo w∏asnoÊci (w szczególnoÊci umowy najmu,
dzier˝awy bàdê leasingu), umowa ubezpieczenia mo˝e byç
zawarta wy∏àcznie na rzecz w∏aÊciciela.
Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia, a mienie pracownicze – równie˝ w innym
miejscu na terytorium RP, w którym praca jest Êwiadczona
na polecenie ubezpieczonego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

§ 24
1.

§ 21
1.

ROZDZIA¸ IV
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH
ZDARZE¡ LOSOWYCH

§ 22
1.

§ 20
1.

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152,
z póêniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie
akty prawne.

1)

3.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b´dàce
bezpoÊrednim nast´pstwem przewidzianego w umowie
zdarzenia, obj´tego zakresem ochrony.
Mienie okreÊlone w umowie jest ubezpieczone od szkód
powsta∏ych wskutek:
1) po˝aru,
2) uderzenia pioruna,
3) wybuchu,
4) upadku statku powietrznego,
5) trz´sienia ziemi,
6) huraganu,
7) dymu i sadzy,
8) sp∏ywu wód po zboczach,
9) gradu,
10) deszczu nawalnego,
11) osuni´cia si´ ziemi,
12) zapadania si´ ziemi,
13) lawiny,
14) szkód wodociàgowych,
15) powodzi,
16) huku ponaddêwi´kowego,
17) uderzenia pojazdu,
18) upadku drzewa, masztu, s∏upa, anteny lub ich cz´Êci,
19) Êniegu,
20) przepi´cia,
Na wniosek ubezpieczajàcego zakres ubezpieczenia mo˝e
zostaç ograniczony do ryzyk wymienionych w ust.2,
pkt.1)-13).
§ 29

1.

2.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓ¸OWE DOTYCZÑCE
POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

W granicach sumy ubezpieczenia mienia ochronà obj´te sà
tak˝e szkody powsta∏e bezpoÊrednio wskutek akcji
gaÊniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ, za które
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç.
Ubezpieczyciel mo˝e wprowadziç do umowy ubezpieczenia
odr´bny limit odpowiedzialnoÊci lub franszyz´ redukcyjnà.

ROZDZIA¸ III

Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

OBOWIÑZKOWE UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILEJ ROLNIKÓW
Z TYTU¸U POSIADANIA GOSPODARSTWA
ROLNEGO, OBOWIÑZKOWE UBEZPIECZENIE
BUDYNKÓW WCHODZÑCYCH W SK¸AD
GOSPODARSTWA ROLNEGO OD OGNIA I INNYCH
ZDARZE¡ LOSOWYCH ORAZ OBOWIÑZKOWE
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)

§ 26
Warunki obowiàzkowego ubezpieczenia:
1) odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u posiadania
gospodarstwa rolnego,
2) budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz
3) odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych okreÊla Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym

§ 30
1.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki
oraz w znajdujàcym si´ w nich mieniu,
2) w odniesieniu do wycieku z urzàdzeƒ tryskaczowych
i zraszaczowych:
a) w samej instalacji,
b) zwiàzanych z próbami ciÊnieniowymi,
c) powsta∏ych wskutek przebudowy albo naprawy
budynków lub instalacji,
3) w namiotach oraz w znajdujàcym si´ w nich mieniu,
4) w szklarniach, tunelach foliowych, inspektach oraz
w znajdujàcym si´ w nich mieniu, a tak˝e w drzewach,
krzewach, uprawach na pniu,
5) w liniach przesy∏owych,
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6)

2.

w drogach, mostach i innych obiektach in˝ynieryjnych
poza okreÊlonà w umowie ubezpieczenia lokalizacjà
nieruchomoÊci (miejscem ubezpieczenia),
7) w
zwierz´tach
futerkowych,
laboratoryjnych,
domowych, rybach
8) w grzybach i grzybniach oraz mieniu zwiàzanym z ich
produkcjà,
9) w pszczo∏ach i ulach pszczelich,
10) powsta∏ych podczas prowadzenia robót budowlanych
w
rozumieniu
ustawy
„Prawo
Budowlane”
(Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414, z póêniejszymi
zmianami),
11) w mieniu sk∏adowanym niezgodnie z wymaganiami
producenta lub dostawcy, chyba ˝e sposób
sk∏adowania nie mia∏ wp∏ywu na powstanie lub
wysokoÊç szkody,
12) w mieniu podczas jego roz∏adunku lub za∏adunku,
13) w mieniu o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub
wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody oraz
w mieniu, którego zakup udokumentowany jest
sfa∏szowanym dowodem,
14) w pojazdach samochodowych,
15) w aktach, dokumentach, danych na noÊnikach
wszelkiego
rodzaju,
prototypach,
wzorach
i eksponatach muzealnych lub zabytkowych,
16) w programach komputerowych, chyba ˝e stanowià one
fabrycznie nowe Êrodki obrotowe,
17) w wartoÊciach pieni´˝nych nie stanowiàcych
ruchomoÊci domowych,
18) w dzie∏ach sztuki nie stanowiàcych ruchomoÊci
domowych,
19) w ruchomoÊciach domowych znajdujàcych si´ na
balkonie, tarasie lub loggi,
20) w broni myÊliwskiej, w stosunku do której
ubezpieczajàcy nie uzyska∏ wymaganego prawem
pozwolenia,
21) w platynie, z∏ocie, srebrze w z∏omie i w sztabach, w nie
oprawionych kamieniach szlachetnych i syntetycznych
oraz szlachetnych substancjach organicznych nie
stanowiàcych wyrobu u˝ytkowego,
22) powsta∏e w sprz´cie audiowizualnym, radiowo-muzycznym, fotograficznym i komputerowym
o wartoÊci jednostkowej powy˝ej 5.000,00 PLN – je˝eli
ubezpieczajàcy nie jest w stanie przed∏o˝yç
ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzajàcych
pochodzenie i nabycie mienia,
23) w mieniu pracowniczym w sytuacjach okreÊlonych
przepisami o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych,
24) których rozmiar wraz z kosztami usuni´cia pozosta∏oÊci
po szkodzie nie przekracza 500,00 PLN (franszyza
integralna).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie˝
szkód bezpoÊrednio lub poÊrednio powsta∏ych wskutek:
1) wybuchu:
a) wywo∏anego przez ubezpieczajàcego w celach
produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
b) w silniku, gdy wybuch zwiàzany by∏ z jego naturalnà
funkcjà,
c) w cz´Êciach u˝ytkowych ∏àczników elektrycznych,
2) dzia∏ania wody na budowle i urzàdzenia wodne,
z wyjàtkiem szkód spowodowanych wyst´pujàcà
w obr´bie koryta rzeki lub innego naturalnego lub
sztucznego zbiornika wodnego falà powodziowà
o takiej wielkoÊci i sile dzia∏ania, jaka zosta∏a uznana
przy projektowaniu budowli lub urzàdzenia wodnego za
zbyt rzadko wyst´pujàcà,
3) powodzi,
deszczu
nawalnego
oraz
szkód
wodociàgowych w Êrodkach obrotowych oraz
pozosta∏ym mieniu wy∏àczonym z u˝ytkowania
w przypadku przechowywania ich ni˝ej ni˝ 14 cm nad
pod∏ogà znajdujàcà si´ poni˝ej poziomu gruntu, chyba
˝e zalanie nastàpi∏o bezpoÊrednio z góry na
ubezpieczone mienie,
4) systematycznego
zawilgocenia
przedmiotu
ubezpieczenia z powodu nieszczelnoÊci urzàdzeƒ sieci
wodociàgowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub
technologicznej, a tak˝e dzia∏ania wód gruntowych,
5) gradu, deszczu nawalnego, Êniegu, jeÊli do powstania
szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan dachu bàdê
niezabezpieczone lub nieprawid∏owo zabezpieczone
otwory dachowe albo inne elementy budynku; nie
dotyczy to szkód w mieniu znajdujàcym si´
w pomieszczeniach najmowanych lub dzier˝awionych,
je˝eli do obowiàzków ubezpieczajàcego nie nale˝y
dbanie o stan techniczny budynku lub lokalu, o ile do
dnia powstania szkody ubezpieczajàcy nie wiedzia∏
o istniejàcych zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich
wiedzia∏ i posiada pisemne dowody wyst´powania do
wynajmujàcego (wydzier˝awiajàcego) z ˝àdaniem ich
usuni´cia,
6) dzia∏ania ciÊnienia gazu w cz´Êciach u˝ytkowych
∏àczników elektrycznych.
Suma ubezpieczenia
§ 31

1.

2.

Ustalona przez ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla
budynków, budowli, sta∏ych elementów budynku
wchodzàcego w sk∏ad gospodarstwa rolnego, maszyn,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia, w tym ruchomoÊci domowych
powinna
odpowiadaç
wartoÊci
rzeczywistej,
z zastrze˝eniem ust.2.
W odniesieniu do budynków lub budowli, których wiek nie
przekracza 10 lat, a w przypadku maszyn urzàdzeƒ
i wyposa˝enia, których wiek nie przekracza 3 lat suma
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3.

ubezpieczenia
powinna
odpowiadaç
wartoÊci
odtworzeniowej (nowej).
Podstaw´ okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych
grupach mienia stanowi:
1) dla Êrodków obrotowych – wartoÊç odpowiadajàca
cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia,
a w odniesieniu do zwierzàt gospodarskich oraz koni:
a) zarodowych – udokumentowana indywidualna
wartoÊç rynkowa,
b) hodowlanych oraz przychówku – Êrednia wartoÊç
rynkowa,
c) przeznaczonych na opas lub do tuczu – Êredniej
wadze i Êredniej cenie jednostkowej ˝ywca.
2) dla mienia przyj´tego od osób trzecich w celu
sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi – najwy˝sza
przewidywana w okresie ubezpieczenia dzienna
wartoÊç rzeczywista (w komisach i lombardach – bez
uwzgl´dnienia mar˝y lub prowizji),
3) dla mienia pracowniczego – wartoÊç rzeczywista mienia
przypadajàca na jednego pracownika, pomno˝ona
przez liczb´ pracowników ubezpieczajàcego,
4) dla nak∏adów inwestycyjnych – wartoÊç rzeczywista
odpowiadajàca poniesionym lub przewidywanym
w okresie ubezpieczenia wydatkom na remonty
kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie budynków
lub lokali.
Ubezpieczenie na sumy sta∏e

3)

4)
5)

§ 32
1.

2.

3.

4.

W ubezpieczeniu na sumy sta∏e, suma ubezpieczenia
powinna odpowiadaç najwy˝szej dziennej wartoÊci mienia
przewidywanej w okresie ubezpieczenia.
Je˝eli w okresie ubezpieczenia nastàpi wzrost wartoÊci
ubezpieczonego mienia, ubezpieczajàcy powinien zg∏osiç
ten fakt ubezpieczycielowi i dokonaç zwi´kszenia sumy
ubezpieczenia op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
Na sumy sta∏e mo˝e byç ubezpieczone wykorzystywane w
zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane
mienie stanowiàce w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub mienie
b´dàce w jego posiadaniu na podstawie innego tytu∏u
prawnego:
1) budynki i budowle, w tym tak˝e pomieszczenia
i budynki gospodarcze,
2) sta∏e elementy budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego,
3) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
4) Êrodki obrotowe, w tym tak˝e ziemiop∏ody, materia∏y
i
zapasy
zgromadzone
i
przechowywane
w gospodarstwie rolnym, zwierz´ta gospodarskie
i konie.
Mienie okreÊlone w ust. 3, pkt. 1), 3) i 4) mo˝e byç
ubezpieczone wy∏àcznie na sumy sta∏e.
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
§ 33

1.

2.

3.

4.

5.

Na pierwsze ryzyko mogà byç ubezpieczone:
1) sta∏e elementy budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego,
2) ruchomoÊci domowe,
3) mienie pracownicze,
4) nak∏ady inwestycyjne,
5) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi.
Suma ubezpieczenia sta∏ych elementów budynku
wchodzàcego w sk∏ad gospodarstwa rolnego mo˝e
wynosiç nie wi´cej ni˝ 50.000,00 PLN i stanowi ona
maksymalnà strat´ jaka mo˝e powstaç wskutek jednego
i wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà
w okresie ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia ruchomoÊci domowych mo˝e wynosiç
nie wi´cej ni˝ 35.000,00 PLN i stanowi ona maksymalnà
strat´ jaka mo˝e powstaç wskutek jednego i wszystkich
zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà w okresie
ubezpieczenia.
Sum´ ubezpieczenia mienia pracowniczego przypadajàcà
na jednego pracownika ustala ubezpieczajàcy w wysokoÊci
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç
wskutek jednego i wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà w okresie ubezpieczenia. Ca∏kowita suma
ubezpieczenia
mienia
pracowniczego
odpowiada
iloczynowi kwoty przyj´tej jako suma ubezpieczenia
przypadajàca na jednego pracownika i liczby pracowników.
Sum´ ubezpieczenia nak∏adów inwestycyjnych oraz mienia
przyj´tego od osób trzecich w celu wykonania us∏ugi lub
dokonania sprzeda˝y, ubezpieczajàcy ustala w wysokoÊci
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç
wskutek jednego i wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà w okresie ubezpieczenia.

6)

7)

§ 35
W granicach sum ubezpieczenia lub odr´bnie ustalonych przez
strony limitów odpowiedzialnoÊci okreÊlonych w umowie dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, odszkodowanie
obejmuje tak˝e udokumentowane koszty:
1) powsta∏e bezpoÊrednio wskutek utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeƒ
losowych wymienionych w umowie ubezpieczenia,
w
kwocie
odpowiadajàcej
rozmiarowi
szkody,
pomniejszonej o rozmiar pozosta∏oÊci po szkodzie, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y,
2) poniesione przez ubezpieczajàcego w razie zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego w celu zmniejszenia szkody
w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà – je˝eli
Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.
3) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie – w granicach 15%
ustalonego odszkodowania.
§ 36
1.

2.

Je˝eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na
sumy sta∏e jest ni˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody,
wówczas wartoÊç odszkodowania ustalona zgodnie
z postanowieniami §§ 34 – 35 zostaje pomniejszona w takim
stosunku, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu
pozostaje do jego wartoÊci w dniu szkody, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 2.
W przypadku ubezpieczenia mienia wed∏ug wartoÊci
odtworzeniowej (nowej), zasada o której mowa w ust. 1 nie
b´dzie mia∏a zastosowania, je˝eli wartoÊç przedmiotu
ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 110% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu.
ROZDZIA¸ V
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE˚Y
Z W¸AMANIEM, RABUNKU I WANDALIZMU
Przedmiot ubezpieczenia
(czego dotyczy ubezpieczenie)
§ 37

1.

Ustalenie rozmiaru i wysokoÊci odszkodowania
§ 34
Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów okreÊla si´
w granicach ich sum ubezpieczenia lub odr´bnie okreÊlonych
przez strony w umowie limitów odpowiedzialnoÊci na podstawie
cen z dnia ustalenia odszkodowania:
1) dla budynków i budowli – wed∏ug wartoÊci kosztów remontu
lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl´dnieniem
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia∏ów,
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà
poszkodowanego z potràceniem stopnia technicznego
zu˝ycia, a w przypadku budynków lub budowli, których
wiek nie przekracza 10 lat w pe∏nej wysokoÊci
wymienionych wy˝ej kosztów,
2) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia – wed∏ug ceny zakupu
lub kosztów naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu lub

mocy, powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u,
z
potràceniem
stopnia
technicznego
zu˝ycia,
a w przypadku maszyn urzàdzeƒ i wyposa˝enia, których
wiek nie przekracza 3 lat w pe∏nej wysokoÊci wymienionych
wy˝ej kosztów, z zastrze˝eniem ˝e w odniesieniu do
ruchomoÊci domowych górnà granicà odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela za szkody jest kwota odpowiadajàca:
a) 10% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych za
ruchomoÊci
domowe
przechowywane
w pomieszczeniach gospodarczych,
b) 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych za
Êrodki p∏atnicze krajowe i zagraniczne oraz papiery
wartoÊciowe,
c) 30% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych za
urzàdzenia warsztatów cha∏upniczych,
d) 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych za
dzie∏a sztuki, bi˝uteri´, wyroby z metali szlachetnych,
monety z∏ote i srebrne,
e) 100% sumy ubezpieczenia za pozosta∏e ruchomoÊci
domowe,
dla sta∏ych elementów budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego – wed∏ug ceny zakupu lub kosztów
naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy,
powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u, z potràceniem
stopnia technicznego zu˝ycia,
dla Êrodków obrotowych – wed∏ug cen ich zakupu lub
kosztów wytworzenia,
dla nak∏adów inwestycyjnych – wed∏ug wartoÊci kosztów
remontu lub odbudowy w tym samym miejscu,
z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji
i materia∏ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub
kalkulacjà poszkodowanego, z potràceniem stopnia
technicznego zu˝ycia,
dla mienia przyj´tego od osób trzecich w celu sprzeda˝y lub
wykonania us∏ugi – wed∏ug wartoÊci kosztów naprawy
uszkodzonych przedmiotów, z potràceniem technicznego
zu˝ycia, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty – wed∏ug
wartoÊci rzeczywistej mienia, nie wi´cej jednak ni˝
w wartoÊci oznaczonej w dowodzie przyj´cia, bez
uwzgl´dnienia mar˝y i prowizji w przypadku komisów lub
lombardów,
dla mienia pracowniczego – wed∏ug wartoÊci rzeczywistej,
z zastrze˝eniem ˝e w odniesieniu do mienia jednego
pracownika – w wysokoÊci nie przekraczajàcej kwoty
przyj´tej jako cz´Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej na
jednego pracownika.

2.

3.

Ubezpieczenie obejmuje okreÊlone w umowie:
1) ruchomoÊci domowe lub sta∏e elementy budynku
wchodzàcego w sk∏ad gospodarstwa rolnego
2) wykorzystywane
w
zwiàzku
z
prowadzonà
dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane mienie stanowiàce
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce w jego
posiadaniu na podstawie innego tytu∏u prawnego:
a) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
b) Êrodki obrotowe,
3) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
4) mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego
u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych przez pracowników ubezpieczajàcego,
z wy∏àczeniem wartoÊci pieni´˝nych.
Warunkiem koniecznym odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
jest spe∏nienie okreÊlonych w §§ 44-49 wymogów
dotyczàcych zabezpieczeƒ.
W odniesieniu do osób fizycznych b´dàcych w posiadaniu
gospodarstwa rolnego wystarczajàcym warunkiem

4.

5.

odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela jest spe∏nienie
wymogów dotyczàcych zabezpieczeƒ, okreÊlonych w § 44
– jednak˝e w takim przypadku ubezpieczyciel odpowiada
wy∏àcznie za szkody w przedmiotach, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1). JeÊli zosta∏y spe∏nione wszystkie wymogi
dotyczàce zabezpieczeƒ okreÊlone w §§ 45-49,
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody we
wszystkich przedmiotach, o których mowa w ust. 1.
W przypadku posiadania przez ubezpieczajàcego
nieruchomoÊci na podstawie tytu∏u prawnego innego ni˝
prawo w∏asnoÊci (w szczególnoÊci umowy najmu,
dzier˝awy bàdê leasingu), umowa ubezpieczenia mo˝e byç
zawarta wy∏àcznie na rzecz w∏aÊciciela.
Mienie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanych w umowie
ubezpieczenia, a mienie pracownicze – równie˝ w innym
miejscu na terytorium RP, w którym praca jest Êwiadczona
na polecenie ubezpieczajàcego.

3)

Ubezpieczenie na sumy sta∏e
§ 41
1.

2.

3.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 38
1.

2.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b´dàce
bezpoÊrednim nast´pstwem przewidzianego w umowie
zdarzenia.
Mienie, okreÊlone w umowie jest ubezpieczone od szkód
powsta∏ych wskutek:
1) kradzie˝y z w∏amaniem,
2) rabunku,
3) wandalizmu.
W ramach sumy ubezpieczenia danej grupy mienia,
ubezpieczenie obejmuje równie˝ koszty naprawy
zniszczonego lub uszkodzonego mienia w zwiàzku
z kradzie˝à z w∏amaniem, rabunku lub ich usi∏owania, w
ramach sumy ubezpieczenia danej grupy, a tak˝e
zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeƒ, ∏àcznie
z kosztami usuni´cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów,
okien i drzwi, przy czym koszty te ∏àcznie nie mogà
przekroczyç 3.000,00 PLN na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1.

2.

§ 39

§ 40
1.

2.

3.

Ustalona przez ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla
sta∏ych elementów budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa
rolnego,
maszyn,
urzàdzeƒ
oraz
wyposa˝enia w tym ruchomoÊci domowych powinna
odpowiadaç wartoÊci rzeczywistej, z zastrze˝eniem ust.2.
W odniesieniu do sta∏ych elementów budynku
wchodzàcego w sk∏ad gospodarstwa rolnego, maszyn,
urzàdzeƒ oraz wyposa˝enia w tym ruchomoÊci domowych,
których wiek nie przekracza 3 lat suma ubezpieczenia
powinna odpowiadaç wartoÊci odtworzeniowej (nowej).
Podstaw´ okreÊlenia sumy ubezpieczenia w pozosta∏ych
grupach mienia stanowi:
1) dla Êrodków obrotowych – najwy˝sza przewidywana
w
okresie
ubezpieczenia
wartoÊç
dzienna
odpowiadajàca cenie ich nabycia lub kosztom
wytworzenia,
2) dla mienia przyj´tego od osób trzecich w celu
sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi – najwy˝sza
przewidywana w okresie ubezpieczenia dzienna
wartoÊç rzeczywista (w komisach i lombardach – bez
uwzgl´dnienia mar˝y lub prowizji),

2)

3)

2.

W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko, sum´ ubezpieczenia
mienia ustala ubezpieczajàcy, kierujàc si´ szacowanà
wysokoÊcià maksymalnej straty, jaka mo˝e powstaç
wskutek jednego i wszystkich zdarzeƒ obj´tych ochronà
ubezpieczeniowà w okresie ubezpieczenia.
Na pierwsze ryzyko mogà byç ubezpieczone:
1) wykorzystywane
w
zwiàzku
z
prowadzonà
dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane mienie stanowiàce
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce w jego
posiadaniu na podstawie innego tytu∏u prawnego:
a) sta∏e elementy budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego,
b) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie, w tym
tak˝e ruchomoÊci domowe,
c) Êrodki obrotowe, w tym ziemiop∏ody, materia∏y
i zapasy,
2) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
3) mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego
u˝ytku lub s∏u˝àce wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych przez pracowników ubezpieczajàcego.
Podstaw´ ustalenia sumy ubezpieczenia stanowi wartoÊç
rzeczywista przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie na sumy zmienne

§ 45
1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.

6.

Na sumy zmienne mogà byç ubezpieczone wy∏àcznie Êrodki
obrotowe, w tym ziemiop∏ody, materia∏y i zapasy.
Ârodki obrotowe mogà zostaç ubezpieczone na sumy
zmienne, jeÊli ich wartoÊç w okresie ubezpieczenia ulega
zmianom, a Êrednia miesi´czna wartoÊç tych Êrodków
ustalona na podstawie danych pochodzàcych z ewidencji
ksi´gowej ubezpieczajàcego z ostatniego dnia miesiàca
w okresie 12 miesi´cy roku poprzedzajàcego zawarcie
umowy ubezpieczenia, nie jest ni˝sza ni˝ 300.000,00 PLN.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy˝szej
przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartoÊci
Êrodków obrotowych, ustalonej zgodnie z postanowieniem
§ 40 ust. 3 pkt 1).
Ubezpieczajàcy op∏aca sk∏adk´ depozytowà w wysokoÊci
co najmniej 70% sk∏adki naliczonej w oparciu o wartoÊç
okreÊlonà w ust. 3.
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w terminie do 30 dni od
daty zakoƒczenia okresu ubezpieczenia przedstawiç
ubezpieczycielowi wartoÊci stanów Êrodków obrotowych
z ostatniego dnia ka˝dego miesiàca kalendarzowego tego
okresu. Sk∏adk´ ostatecznà otrzymuje si´ przez
pomno˝enie Êredniej arytmetycznej przedstawionych
wartoÊci Êrodków obrotowych przez stawk´ przyj´tà
w umowie ubezpieczenia dla Êrodków obrotowych. Je˝eli
sk∏adka ostateczna przekracza sk∏adk´ depozytowà,
ubezpieczajàcy obowiàzany jest do op∏acenia powsta∏ej
ró˝nicy w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania od
ubezpieczyciela stosownego dokumentu.
W przypadku gdy sk∏adka depozytowa przekracza sk∏adk´
ostatecznà, staje si´ ona sk∏adkà minimalnà nie
podlegajàcà zwrotowi.

§ 46
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Minimalne wymogi zabezpieczenia mienia przed
kradzie˝à z w∏amaniem
§ 44
Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia mienia,
okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia,
ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç nast´pujàce wymogi
dotyczàce zabezpieczeƒ:
1) Budynki mieszkalne muszà byç zabezpieczone co najmniej
w sposób okreÊlony poni˝ej, przy czym powinny byç
spe∏nione ∏àcznie wszystkie poni˝sze warunki:
a) drzwi
zewn´trzne
prowadzàce
do
budynku
mieszkalnego sà pe∏ne i zamkni´te na dwa zamki
wielozapadkowe lub jeden zamek wielopunktowy, lub
jeden zamek elektroniczno-mechaniczny,
b) zewn´trzne drzwi przeszklone sà zabezpieczone
w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do zamków
i wejÊcie do pomieszczeƒ przez wybity otwór w szybie,
c) drzwi balkonowe oraz okna sà osadzone w sposób
prawid∏owy pod wzgl´dem technicznym, tak

Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia
mienia, okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç
wymogi dotyczàce zabezpieczeƒ, okreÊlone w ust. 2-3.
Âciany, sufity, pod∏ogi i dachy lokalu, w którym znajduje si´
ubezpieczone mienie, powinny byç wykonane z materia∏ów
odpornych na:
1) zniszczenie,
2) wywa˝enie za pomocà prostych, ogólnie dost´pnych
narz´dzi.
Nie sà uwa˝ane za nale˝ycie zabezpieczone lokale
wykonane w ca∏oÊci lub w cz´Êci:
1) z siatki drucianej,
2) innych konstrukcji a˝urowych,
3) z brezentu i pow∏ok z tworzyw sztucznych (np. budowle
pneumatyczne, tunele foliowe, namioty).
Zabezpieczenie okien i innych zewn´trznych
otworów

§ 43
1.

˝e otwarcie ich z zewnàtrz przez osoby obce wymagaç
musi si∏y bàdê u˝ycia narz´dzi,
d) wszystkie otwory w Êcianach i stropach sà
zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie
kradzie˝y bez w∏amania,
e) klucze do zamków i k∏ódek sà w wy∏àcznym posiadaniu
ubezpieczajàcego lub osób bliskich wspólnie
zamieszkujàcych albo osób upowa˝nionych przez
ubezpieczajàcego do ich przechowywania.
W przypadku ubezpieczenia ruchomoÊci domowych na
sum´ ubezpieczenia wy˝szà ni˝ 20.000,00 PLN i nie wy˝szà
ni˝ 50.000,00 PLN, drzwi zewn´trzne w budynkach
mieszkalnych muszà ponadto posiadaç zwi´kszonà
odpornoÊç na w∏amanie, zgodnie ze Êwiadectwem
kwalifikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz muszà byç
zaopatrzone w dwa zamki wielozapadkowe, w tym co
najmniej jeden zamek atestowany lub jeden zamek
wielopunktowy, lub jeden zamek elektroniczno-mechaniczny,
Przy sumie ubezpieczenia powy˝ej 50.000,00 PLN – poza
spe∏nieniem warunków okreÊlonych w pkt.1) i pkt. 2) musi
byç zainstalowany czynny system alarmowy obejmujàcy
swym zasi´giem wszystkie otwory w budynku mieszkalnym,
sygnalizujàcy w∏amanie w miejscu chronionego obiektu.
Konstrukcja Êcian, sufitów, pod∏óg i dachów

§ 42

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)

Suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniu na sumy sta∏e, suma ubezpieczenia
powinna odpowiadaç najwy˝szej dziennej wartoÊci mienia
przewidywanej w okresie ubezpieczenia.
Je˝eli w okresie ubezpieczenia nastàpi wzrost wartoÊci
ubezpieczonego mienia, ubezpieczajàcy powinien zg∏osiç
ten fakt ubezpieczycielowi i dokonaç zwi´kszenia sumy
ubezpieczenia op∏acajàc dodatkowà sk∏adk´.
Na sumy sta∏e mogà byç ubezpieczone:
1) wykorzystywane
w
zwiàzku
z
prowadzonà
dzia∏alnoÊcià, ewidencjonowane mienie stanowiàce
w∏asnoÊç ubezpieczajàcego lub mienie b´dàce w jego
posiadaniu na podstawie innego tytu∏u prawnego:
a) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa˝enie,
b) Êrodki obrotowe, w tym tak˝e ziemiop∏ody,
materia∏y i zapasy,
2) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczajàcemu
w celu sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi,
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w aktach, dokumentach, danych na noÊnikach wszelkiego
rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych
lub zabytkowych,
2) w programach komputerowych, chyba ˝e stanowià one
fabrycznie nowe Êrodki obrotowe,
3) w pojazdach mechanicznych,
4) w zwierz´tach,
5) w mieniu o przekroczonym terminie wa˝noÊci lub
wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody oraz
w mieniu, którego zakup jest potwierdzony sfa∏szowanym
dowodem,
6) w wartoÊciach pieni´˝nych nie stanowiàcych ruchomoÊci
domowych,
7) w dzie∏ach sztuki nie stanowiàcych ruchomoÊci domowych,
8) w ruchomoÊciach domowych znajdujàcych si´ na balkonie,
tarasie lub loggi,
9) w broni myÊliwskiej, w stosunku do której ubezpieczajàcy
nie uzyska∏ wymaganego prawem pozwolenia,
10) w platynie, z∏ocie, srebrze w z∏omie i w sztabach, w nie
oprawionych kamieniach szlachetnych i syntetycznych oraz
szlachetnych substancjach organicznych nie stanowiàcych
wyrobu u˝ytkowego,
11) powsta∏e w sprz´cie audiowizualnym, radiowo-muzycznym,
fotograficznym i komputerowym o wartoÊci jednostkowej
powy˝ej 5.000,00 PLN, je˝eli ubezpieczajàcy nie mo˝e
przed∏o˝yç
ubezpieczycielowi
dokumentów
potwierdzajàcych pochodzenie i nabycie mienia,
12) w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami
dotyczàcymi minimalnych wymogów zabezpieczenia
okreÊlonych w umowie lub niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia,
13) w mieniu pracowniczym w sytuacjach okreÊlonych
przepisami o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, 14) których rozmiar wraz z kosztami
usuni´cia pozosta∏oÊci nie przekracza 500,00 PLN
(franszyza integralna).

dla mienia pracowniczego – wartoÊç rzeczywista mienia
przypadajàca na jednego pracownika, pomno˝ona
przez liczb´ pracowników ubezpieczajàcego.

Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia
mienia, okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç
wymogi dotyczàce zabezpieczeƒ, okreÊlone w ust. 2-5.
Wszystkie okna i inne zewn´trzne oszklone otwory w lokalu,
w którym znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç
w nale˝ytym stanie technicznym, w∏aÊciwie osadzone
i zamkni´te.
Okna i inne zewn´trzne otwory w lokalach znajdujàcych si´
w piwnicach, suterenach i na parterach, a tak˝e w lokalach
znajdujàcych si´ na wy˝szych kondygnacjach, do których
jest dost´p z po∏o˝onych pod nimi lub obok nich
przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, w których
znajduje si´ ubezpieczone mienie, powinny byç na ca∏ej
powierzchni zabezpieczone w jeden z nast´pujàcych
sposobów:
1) kratami,
2) antyw∏amaniowymi roletami,
3) ˝aluzjami majàcymi Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej,
4) szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie
i rozbicie co najmniej klasy P3,
5) okiennicami, w taki sposób, aby przedostanie si´ do
wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub
narz´dzi.
Kraty, antyw∏amaniowe rolety lub ˝aluzje oraz okiennice
powinny byç prawid∏owo osadzone i zamkni´te na co
najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub k∏ódk´
wielozastawkowà.
Postanowienia ust. 3 i 4 nie majà zastosowania w lokalach:
1) dla których ustanowiono sta∏y fizyczny dozór po
godzinach pracy,
2) zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, obejmujàce swoim zasi´giem wszystkie
otwory w lokalu (pomieszczeniu), sygnalizujàce
w∏amanie.
Osoba sprawujàca dozór lokalu, w przypadku opisanym
w ust. 5 pkt. 1), powinna posiadaç okreÊlony zakres
obowiàzków, z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych
sposobu zachowania i czynnoÊci w przypadku próby
w∏amania.

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewn´trznych
§ 47
1.

2.

Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia
mienia, okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç
wymogi dotyczàce zabezpieczeƒ, okreÊlone w ust. 2-8.
Wszystkie drzwi zewn´trzne w lokalu, w którym znajduje si´
ubezpieczone mienie, powinny byç w nale˝ytym stanie
technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone
i zamkni´te, aby ich wy∏amanie lub wywa˝enie nie by∏o
mo˝liwe bez u˝ycia si∏y lub narz´dzi, a otwarcie – bez u˝ycia
podrobionych lub dopasowanych kluczy.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Drzwi zewn´trzne powinny byç zamkni´te na co najmniej
2 zamki wielozastawkowe lub jeden posiadajàcy
Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Drzwi oszklone, poza wymogiem zamkni´cia na co najmniej
2 zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, powinny
byç na powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami,
antyw∏amaniowymi roletami lub ˝aluzjami majàcymi
Êwiadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
szybami o zwi´kszonej odpornoÊci na przebicie i rozbicie
(co najmniej klasy P3) lub okiennicami w taki sposób, aby
przedostanie si´ do wn´trza lokalu nie by∏o mo˝liwe bez
u˝ycia si∏y lub narz´dzi.
Postanowienia ust. 3 i 4 nie majà zastosowania w lokalach:
1) dla których ustanowiono sta∏y fizyczny dozór po
godzinach pracy,
2) zaopatrzonych w czynne urzàdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, obejmujàce swoim zasi´giem wszystkie
otwory w lokalu (pomieszczeniu), sygnalizujàce
w∏amanie.
Osoba sprawujàca dozór lokalu w przypadku opisanym
w ust. 5 pkt. 1), powinna posiadaç okreÊlony zakres
obowiàzków, z wyszczególnieniem zadaƒ dotyczàcych
sposobu zachowania i czynnoÊci w przypadku próby
w∏amania.
Drzwi oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki
(zasuwy), które mo˝na otworzyç bez klucza, przez otwór
wybity w szybie.
Przy drzwiach dwuskrzyd∏owych jedno skrzyd∏o powinno
byç unieruchomione za pomocà zasuwy u góry i u do∏u od
wewn´trznej strony lokalu lub wewnàtrz drzwi.

c)

2)

3)
4)

5)

6)

Zabezpieczenie kluczy
§ 48
1.

2.

3.

Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia
mienia, okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç
wymogi dotyczàce zabezpieczeƒ, okreÊlone w ust. 2-3.
Klucze do lokalu obj´tego ubezpieczeniem powinny byç
przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à
i
uniemo˝liwiajàcy
dost´p
do
nich
osobom
nieuprawnionym.
W razie zagubienia albo zagini´cia kluczy, tak˝e kluczy
zapasowych, ubezpieczajàcy po otrzymaniu o tym
wiadomoÊci, obowiàzany jest niezw∏ocznie zmieniç zamki.
Konstrukcja zamków, k∏ódek i uchwytów
§ 49

1.

2.

3.

Poza innymi warunkami dotyczàcymi zabezpieczenia
mienia, okreÊlonymi w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany spe∏niç
wymogi dotyczàce zabezpieczeƒ, okreÊlone w ust. 2-3.
Zamki, k∏ódki i uchwyty zastosowane do zamkni´cia
ubezpieczonego
mienia
powinny
odpowiadaç
nast´pujàcym wymogom:
1) zamki powinny byç wielozastawkowe, czyli takie, do
których klucz posiada w ∏opatce wi´cej ni˝ 1 ˝∏obienie
prostopad∏e do trzonu,
2) k∏ódki, s∏u˝àce zabezpieczeniu krat, ˝aluzji, rolet lub
okiennic, powinny spe∏niaç wymogi zabezpieczenia
w przypadku próby otwarcia ich wytrychem jak przy
zamkach opisanych w pkt. 1), a ich obudowa powinna
byç ca∏kowicie zamkni´ta – w szczególnoÊci wymogi te
spe∏niajà k∏ódki bezkab∏àkowe; w odniesieniu do k∏ódek
kab∏àkowych, kab∏àk k∏ódki powinien byç wykonany ze
stali hartowanej, a otwór w kab∏àku musi byç tak
dopasowany do rozmiarów urzàdzenia zamykajàcego,
aby nie by∏o mo˝liwoÊci wsuni´cia narz´dzia pomi´dzy
kab∏àk, a os∏on´.
3) uchwyty do mocowania k∏ódek powinny byç wykonane
z p∏askownika przymocowanego na sta∏e do drzwi lub
krat w sposób uniemo˝liwiajàcy jego oberwanie,
ukr´cenie lub obci´cie. GruboÊç p∏askownika i otwór
do wprowadzenia kab∏àka lub bolca powinien
odpowiadaç parametrom k∏ódki.
Zamki szyfrowe – mechaniczne i elektroniczne, nie sà
uwa˝ane za zamki spe∏niajàce minimalne wymogi
zabezpieczenia mienia przed kradzie˝à z w∏amaniem.
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
odszkodowania
§ 50

1.

Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów okreÊla
si´ w granicach ich sum ubezpieczenia lub odr´bnie
okreÊlonych
przez
strony
w
umowie
limitów
odpowiedzialnoÊci na podstawie cen z dnia ustalenia
odszkodowania:
1) dla maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia – wed∏ug ceny
zakupu lub kosztów naprawy rzeczy tego samego
rodzaju, typu lub mocy, powi´kszonej o koszty
transportu i monta˝u, z potràceniem stopnia
technicznego zu˝ycia, a w przypadku maszyn urzàdzeƒ
i wyposa˝enia, których wiek nie przekracza 3 lat
w pe∏nej wysokoÊci wymienionych wy˝ej kosztów,
z zastrze˝eniem ˝e w odniesieniu do ruchomoÊci
domowych
górnà
granicà
odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela za szkody jest kwota odpowiadajàca:
a) 10% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
za
ruchomoÊci
domowe
przechowywane
w pomieszczeniach gospodarczych,
b) 5% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych za
Êrodki p∏atnicze krajowe i zagraniczne oraz papiery
wartoÊciowe,
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30% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
za urzàdzenia warsztatów cha∏upniczych,
d) 20% sumy ubezpieczenia ruchomoÊci domowych
za dzie∏a sztuki, bi˝uteri´, wyroby z metali
szlachetnych, monety z∏ote i srebrne,
e) 100% sumy ubezpieczenia za pozosta∏e
ruchomoÊci domowe,
dla sta∏ych elementów budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego – wed∏ug ceny zakupu lub
kosztów naprawy rzeczy tego samego rodzaju, typu lub
mocy, powi´kszonej o koszty transportu i monta˝u,
z potràceniem stopnia technicznego zu˝ycia,
dla Êrodków obrotowych – wed∏ug cen ich zakupu lub
kosztów wytworzenia,
dla nak∏adów inwestycyjnych – wed∏ug wartoÊci
kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu,
z uwzgl´dnieniem dotychczasowych wymiarów,
konstrukcji i materia∏ów, potwierdzonych rachunkiem
wykonawcy
lub
kalkulacjà
poszkodowanego,
z potràceniem stopnia technicznego zu˝ycia,
dla mienia przyj´tego od osób trzecich w celu
sprzeda˝y lub wykonania us∏ugi – wed∏ug wartoÊci
kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów,
z potràceniem technicznego zu˝ycia, a w przypadku ich
zniszczenia lub utraty – wed∏ug wartoÊci rzeczywistej
mienia, nie wi´cej jednak ni˝ w wartoÊci oznaczonej
w dowodzie przyj´cia, bez uwzgl´dnienia mar˝y
i prowizji w przypadku komisów lub lombardów,
dla mienia pracowniczego – wed∏ug wartoÊci
rzeczywistej, z zastrze˝eniem ˝e w odniesieniu do
mienia jednego pracownika – w wysokoÊci nie
przekraczajàcej kwoty przyj´tej jako cz´Êç sumy
ubezpieczenia przypadajàcej na jednego pracownika,
z potràceniem stopnia technicznego zu˝ycia.
§ 51

W granicach sum ubezpieczenia lub odr´bnie ustalonych przez
strony limitów odpowiedzialnoÊci okreÊlonych w umowie dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, odszkodowanie
obejmuje tak˝e udokumentowane koszty:
1) powsta∏e bezpoÊrednio wskutek utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeƒ
losowych wymienionych w umowie ubezpieczenia,
w
kwocie
odpowiadajàcej
rozmiarowi
szkody,
pomniejszonej o rozmiar pozosta∏oÊci po szkodzie, które
mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku, przeróbki lub
sprzeda˝y,
2) poniesione przez ubezpieczajàcego w razie zajÊcia
wypadku ubezpieczeniowego w celu zmniejszenia szkody
w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà – je˝eli
Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne
3) usuni´cia pozosta∏oÊci po szkodzie – w granicach 15%
ustalonego odszkodowania.
§ 52
1.

2.

Je˝eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na
sumy sta∏e jest ni˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody,
wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami
§§ 50-51 zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim
suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartoÊci
w dniu szkody, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2.
W przypadku ubezpieczenia mienia wed∏ug wartoÊci
odtworzeniowej (nowej) zasada, o której mowa w ust. 1, nie
b´dzie mia∏a zastosowania, je˝eli wartoÊç przedmiotu
ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 110% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu.
ROZDZIA¸ VI

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
Przedmiot ubezpieczenia
(czego dotyczy ubezpieczenie)
§ 53
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà osób
obj´tych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie,
wyrzàdzone osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niezale˝nie od êród∏a obowiàzku odszkodowawczego
(czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
zobowiàzania):
1) w zwiàzku z posiadaniem i u˝ytkowaniem nieruchomoÊci
oraz stacjonarnych maszyn, urzàdzeƒ i instalacji wszelkiego
typu,
2) w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia,
3) w odniesieniu do osób fizycznych b´dàcych posiadaczami
gospodarstwa rolnego – w zwiàzku z wykonywaniem przez
te osoby na rzecz innych osób fizycznych b´dàcych
posiadaczami gospodarstwa rolnego prac lub us∏ug
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià rolniczà bàdê utrzymaniem
gospodarstwa rolnego,
4) w odniesieniu do osób fizycznych b´dàcych posiadaczami
gospodarstwa rolnego – w zwiàzku z prowadzeniem przez
ubezpieczajàcego dzia∏alnoÊci agroturystycznej; w takim
przypadku
ubezpieczyciel
udziela
ochrony
jeÊli
ubezpieczajàcy w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
agroturystycznej jest zobowiàzany do naprawienia szkody
osobowej bàdê szkody polegajàcej na uszkodzeniu lub
zniszczeniu rzeczy osobie korzystajàcej ze Êwiadczonych
przez niego us∏ug agroturystyki.
§ 54
Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystàpi∏y w okresie
ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
niezale˝nie od daty zg∏oszenia roszczeƒ przez poszkodowanych
(o ile roszczenia te nie sà przedawnione), z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 60 ust. 2 pkt. 3).

§ 55
1.

Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna
ubezpieczajàcego, a w razie zawarcia umowy na rzecz innej
osoby – ubezpieczonego.
2. Ubezpieczeniem obj´ta jest równie˝ odpowiedzialnoÊç
ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) za szkody wyrzàdzone
przez pracowników (oraz osoby wykonujàce prace na
podstawie umowy cywilnoprawnej) ubezpieczajàcego
(ubezpieczonego) a tak˝e pe∏nomocników, w zakresie
szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z wykonywaniem na rzecz
ubezpieczajàcego
(ubezpieczonego)
obowiàzków
pracowniczych bàdê czynnoÊci pozostajàcych w zwiàzku
z prowadzonà przez ubezpieczajàcego (ubezpieczonego)
dzia∏alnoÊcià gospodarczà, które wystàpi∏y w czasie trwania
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
(o co mo˝na rozszerzyç ubezpieczenie)
§ 56
1.

Pod
warunkiem
op∏acenia
dodatkowej
sk∏adki,
ubezpieczeniem mo˝na objàç odpowiedzialnoÊç cywilnà
ubezpieczajàcego (ubezpieczonego), niezale˝nie od êród∏a
obowiàzku odszkodowawczego (czyny niedozwolone,
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania) za
szkody:
1) w mieniu, wyrzàdzone w rzeczach osób trzecich
(OC najemcy) u˝ytkowanych przez ubezpieczajàcego
na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu albo
innego
pokrewnego
stosunku
prawnego.
Ubezpieczenie obejmuje szkody polegajàce na
uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy i ich cz´Êci
sk∏adowych. Ubezpieczenie OC najemcy nie obejmuje
jednak:
a) szkód w gruntach wszelkiego rodzaju,
b) szkód w urzàdzeniach i instalacjach wszelkiego
rodzaju, chyba ˝e stanowià one cz´Êç sk∏adowà
u˝ytkowanej nieruchomoÊci,
c) szkód wynik∏ych ze zwyk∏ego zu˝ycia rzeczy
w trakcie ich u˝ytkowania.
2) na osobie, wynikajàce z wypadków przy pracy
(OC pracodawcy) w rozumieniu Ustawy z dnia
30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u.
nr 199, poz. 1673 z pózn. zmianami), wyrzàdzone
pracownikom ubezpieczajàcego, a tak˝e osobom
Êwiadczàcym
prac´
na
podstawie
umowy
cywilnoprawnej, o ile ubezpieczajàcy jest zobowiàzany
do odprowadzania z tego tytu∏u sk∏adki na
ubezpieczenie
spo∏eczne.
Ubezpieczenie
OC
pracodawcy nie obejmuje jednak:
a) szkód wynik∏ych z wypadków majàcych miejsce
przed datà poczàtkowà okresu ubezpieczenia,
b) szkód powsta∏ych wskutek stanów chorobowych,
nie wynikajàcych z wypadków, o których mowa
w ppkt. a),
c) Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych poszkodowanemu na
podstawie ustawy o Êwiadczeniach z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zakaênych.
3) na osobie lub w mieniu, wyrzàdzone osobom trzecim
przez podwykonawców (OC podwykonawcy),
ubezpieczajàcego przy wykonywaniu powierzonych im
przez ubezpieczajàcego prac, us∏ug lub innych
czynnoÊci – za które to szkody zgodnie z przepisami
prawa
cywilnego
ponosi
odpowiedzialnoÊç
ubezpieczajàcy. Ubezpieczeniem obj´te sà szkody
wyrzàdzone przez podwykonawców w zakresie
dzia∏alnoÊci zg∏oszonej do ubezpieczenia przez
ubezpieczajàcego z wy∏àczeniem szkód powodujàcych
roszczenia
pomi´dzy
osobami
obj´tymi
ubezpieczeniem. W przypadku wyp∏aty odszkodowania
ubezpieczyciel zachowuje roszczenie regresowe do
podwykonawcy odpowiedzialnego za szkod´. Ochrona
ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC
podwykonawcy
obejmuje
wy∏àcznie
szkody
wyrzàdzone przez podwykonawców zg∏oszonych
ubezpieczycielowi przez ubezpieczajàcego pisemnie
w formie listy.
4) na osobie lub w mieniu, powsta∏e po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub us∏ugi w u˝ytkowanie
odbiorcy (OC z tytu∏u wadliwego wykonawstwa),
wynik∏e z nienale˝ytego wykonania pracy lub us∏ugi
przez osoby obj´te ubezpieczeniem. Warunkiem
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela jest rozpocz´cie
wykonywania tej pracy lub us∏ugi po dacie poczàtkowej
okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC z tytu∏u
wadliwego wykonawstwa nie obejmuje szkód
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià zawodowà prowadzonà
przez osoby obj´te ubezpieczeniem, w szczególnoÊci
w zakresie projektowania budynków, budowli
i oprogramowania komputerowego.
5) w mieniu przechowywanym, dozorowanym przez
osoby obj´te ubezpieczeniem, bàdê mieniu nad którym
osoby te sprawujà piecz´ (OC przechowawcy).
6) w mieniu ruchomym osób trzecich, poddanym
obróbce,
czyszczeniu,
naprawie
lub
innym
czynnoÊciom (OC za szkody w mieniu poddanym
obróbce) przez osoby obj´te ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu poddanym
obróbce nie obejmuje jednak:
a) szkód w rzeczach, z których osoby obj´te
ubezpieczeniem korzysta∏y na podstawie umowy
najmu, dzier˝awy, u˝yczenia, leasingu albo innego
pokrewnego stosunku prawnego,
b) szkód w wartoÊciach pieni´˝nych i wszelkiego
rodzaju dokumentach,
7) wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce
obowiàzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych (OC pojazdów nie

2.

podlegajàcych obowiàzkowemu ubezpieczeniu).
Ubezpieczenie nie obejmuje jednak:
a) szkód spowodowanych przez osoby, które nie
posiada∏y
wymaganych
uprawnieƒ
bàdê
wymaganego przeszkolenia – niezb´dnych do
kierowania takim pojazdem,
b) szkód spowodowanych przez osoby znajdujàce si´
w stanie po spo˝yciu alkoholu bàdê pod wp∏ywem
Êrodków
odurzajàcych
lub
substancji
psychotropowych,
Franszyza redukcyjna dla szkód w mieniu, dla ryzyk
okreÊlonych w ust. 1 pkt. 4) – 6) wynosi 500,00 PLN,
a w zakresie ryzyk okreÊlonych w ust.1 pkt. 3), wynosi
1.000,00 PLN na wszystkie szkody wynik∏e z tego samego
zdarzenia, niezale˝nie od ich liczby, daty i miejsca ich
wystàpienia.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 57

1.

2.

3.

W
ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie za szkody
wyrzàdzone osobom trzecim, wzgl´dem których
odpowiedzialnoÊç za szkod´ ponosi osoba obj´ta
ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel pokrywa tak˝e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych
w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia
okolicznoÊci powstania szkody lub wartoÊci szkody,
2) niezb´dne koszty obrony sàdowej w sporze
prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za jego
zgodà; je˝eli w wyniku wypadku, który powoduje
odpowiedzialnoÊç ubezpieczajàcego, obj´tà ochronà
ubezpieczeniowà, zostanie przeciwko sprawcy szkody
wdro˝one post´powanie karne, ubezpieczyciel
pokrywa koszty obrony, je˝eli za˝àda∏ powo∏ania
obroƒcy lub wyrazi∏ zgod´ na pokrycie zwiàzanych
z tym kosztów,
3) niezb´dne
koszty
dzia∏aƒ
podj´tych
przez
ubezpieczajàcego po wystàpieniu wypadku w celu
zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej wartoÊci
je˝eli Êrodki te by∏y w∏aÊciwe, chocia˝by okaza∏y si´
bezskuteczne.
Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywane sà
w ramach sumy gwarancyjnej.

2.

Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej
(czego nie obejmuje ubezpieczenie)
§ 58
Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,
ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody z tytu∏u
odpowiedzialnoÊci cywilnej:
1) w
zakresie
obj´tym
systemem
ubezpieczeƒ
obowiàzkowych,
2) powsta∏e wskutek uchybieƒ w wykonywaniu czynnoÊci
zawodowych przez osoby obj´te ubezpieczeniem
– w szczególnoÊci w zwiàzku z wykonywaniem zawodów
których wykonywanie zwiàzane jest z obowiàzkiem
zawarcia
obowiàzkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, a tak˝e zawodów nauczyciela,
pracownika ochrony, konsultanta, poÊrednika,
3) zwiàzane z u˝ytkowaniem statków oraz urzàdzeƒ latajàcych
i p∏ywajàcych,
4) w ∏adunku, wynik∏e z niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania umowy przewozu lub spedycji,
5) wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia
prywatnego.
§ 59
1.

2.

Umowà ubezpieczenia nie sà obj´te roszczenia
o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na
poczet wykonania umów, w szczególnoÊci w zakresie
rozliczenia Êwiadczeƒ pomi´dzy osobami obj´tymi
ubezpieczeniem a ich kontrahentami, chyba ˝e dotyczà one
szkód obj´tych ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e szkód w rzeczy
wprowadzonej do obrotu lub przedmiocie pracy albo us∏ugi
wykonanej przez osoby obj´te ubezpieczeniem,
w szczególnoÊci pokrywanych na podstawie gwarancji lub
r´kojmi za wady.

2.

3.

§ 60
1. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody:
1) za które osoba obj´ta ubezpieczeniem jest
odpowiedzialna wskutek umownego przej´cia
odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej, albo
wskutek
rozszerzenia
zakresu
w∏asnej
odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy,
2) wyrzàdzone osobom bliskim wobec osób obj´tych
ubezpieczeniem,
3) polegajàce na wystàpieniu czystych strat finansowych,
4) które mogà byç pokryte z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zawartej z innym
ubezpieczycielem na wczeÊniejszy lub póêniejszy okres
ubezpieczenia,
5) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i nazw fabrycznych,
6) w wartoÊciach pieni´˝nych, dokumentach, planach,
zbiorach
archiwalnych,
filatelistycznych,
numizmatycznych albo dzie∏ach sztuki,
7) w mieniu nale˝àcym do osób zatrudnionych przez
ubezpieczajàcego, bez wzgl´du na podstaw´ prawnà
zatrudnienia,
8) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych, o których
istnieniu osoba obj´ta ubezpieczeniem wiedzia∏a lub

przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏a si´
dowiedzieç,
9) powsta∏e wskutek osiadania gruntu, osuni´cia si´ ziemi,
zalania przez wody stojàce lub p∏ynàce, a tak˝e
wskutek cofni´cia si´ cieczy w systemach
kanalizacyjnych,
10) wynik∏e z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek
postaci,
11) których przyczynà by∏a jawna wada rzeczy lub
wykonanej pracy albo us∏ugi, w zwiàzku z którà zosta∏a
obni˝ona jej cena,
12) wyrzàdzone przez rzecz nie posiadajàcà wa˝nego
atestu dopuszczajàcego jà do obrotu, o ile atest jest
wymagany przez przepisy obowiàzujàce w danym
kraju,
13) wyrzàdzone przez nie przetworzone produkty rolne,
leÊne lub hodowlane albo zwierzyn´ ∏ownà,
14) wyrzàdzone przez azbest, formaldehyd lub hormonalne
Êrodki antykoncepcyjne,
15) wyrzàdzone przez rzeczy przeznaczone do u˝ytku
w lotnictwie lub zastosowania na statkach
powietrznych,
16) spowodowane przez wirusy HIV, choroby zakaêne
zwierzàt wymienione w ustawie o zwalczaniu chorób
zakaênych, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1997r. nr 60, poz.
369, z póêniejszymi zmianami),
17) powsta∏e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
18) powsta∏e wskutek bezpoÊredniego lub poÊredniego
oddzia∏ywania wyrobów tytoniowych,
19) okreÊlone w §56 ust. 1 – z tym zastrze˝eniem,
˝e ochrona ubezpieczeniowa mo˝e zostaç rozszerzona
w zakresie okreÊlonym w § 56 ust. 1,
20) w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela,
o której mowa w § 53 pkt. 4) – polegajàce na utracie
rzeczy,
21) w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela,
o której mowa w § 53 pkt. 4) – w pojazdach
mechanicznych.
22) w Êrodowisku naturalnym.
Z zakresu ubezpieczenia wy∏àczone sà równie˝ szkody:
1) powsta∏e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) powodujàce roszczenia pomi´dzy osobami obj´tymi
ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy,
3) wyrzàdzone przez prac´ lub us∏ug´ przed datà
poczàtkowà okresu ubezpieczenia,
4) bezpoÊrednio lub poÊrednio wynik∏e z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody lub
gruntu jakichkolwiek substancji; wy∏àczenie to nie
dotyczy szkód wyrzàdzonych podczas wykonywania
zabiegów chemicznej ochrony i nawo˝enia roÊlin,
5) wynik∏e z dzia∏ania Êrodków wybuchowych, m∏otów
pneumatycznych i kafarów,
6) wyrzàdzone podczas prac ∏adunkowych,
7) wynik∏e z niew∏aÊciwych parametrów wytworzonej lub
dostarczonej energii w jakiejkolwiek postaci,
8) poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek
wadliwoÊci dostarczonych przez ubezpieczajàcego
komponentów lub cz´Êci sk∏adowych, powsta∏ych
wskutek ich zmieszania lub po∏àczenia z rzeczami
pochodzàcymi od poszkodowanego,
9) poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek
wadliwoÊci dostarczonych przez ubezpieczajàcego
wyrobów poddanych dalszej obróbce przez
poszkodowanego, bez ich mieszania lub ∏àczenia
z rzeczami pochodzàcymi od poszkodowanego,
10) spowodowane kosztami usuni´cia i zastàpienia
wadliwej rzeczy przez rzecz wolnà od wad,
11) poniesione przez u˝ytkownika maszyn lub urzàdzeƒ
wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub
konserwowanych przez ubezpieczajàcego, powsta∏ych
wskutek wadliwoÊci rzeczy wytworzonych lub
poddanych obróbce z u˝yciem tych maszyn lub
urzàdzeƒ,
12) wyrzàdzone w podziemnych instalacjach lub
urzàdzeniach,
13) wyrzàdzone przez rzecz wprowadzonà do obrotu.
Zakresem ubezpieczenia nie sà równie˝ obj´te koszty
poniesione przez osoby obj´te ubezpieczeniem lub osoby
trzecie na wycofanie wadliwej rzeczy z rynku, a tak˝e na
wymian´ wadliwej rzeczy i zastàpienie jej rzeczà wolnà od
wad.
Strony mogà uzgodniç wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia dodatkowej franszyzy redukcyjnej.

3)
4)
5)
6)
7)

§ 63
1.

2.

§ 64
1.

2.

3.

4.

2.

§ 65
1.

2.

3.

4.

2.

W stosunku do okreÊlonych ryzyk lub rodzajów szkód
mo˝na w umowie okreÊliç indywidualne limity
odpowiedzialnoÊci (podlimity) w ramach ogólnej sumy
gwarancyjnej , z zastrze˝eniem ust. 2.
W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o w zakresie
okreÊlonym w § 56 ust. 1, wprowadza si´ nast´pujàce
podllimity odpowiedzialnoÊci na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
1) w ubezpieczeniu OC najemcy – podlimit w wysokoÊci
100.000,00 PLN.
2) w ubezpieczeniu OC pracodawcy – podlimit
w wysokoÊci 50.000,00 PLN,

Ubezpieczyciel po dokonania oceny sytuacji faktycznej
i prawnej zwiàzanej z danà szkodà podejmuje decyzj´
w sprawie uznania roszczenia i wyp∏aty odszkodowania
lub w sprawie prowadzenia obrony ubezpieczajàcego
przed nieuzasadnionym roszczeniem – poprzez
zagwarantowanie mu zwrotu kosztów , o których mowa
w §57 ust. 2 pkt. 2). Ubezpieczyciel mo˝e równie˝
przystàpiç do procesu toczàcego si´ pomi´dzy
poszkodowanym a ubezpieczajàcym na zasadach
okreÊlonych przepisami prawa.
Ubezpieczyciel ma prawo w ka˝dej chwili wyp∏aciç
odszkodowanie w wysokoÊci sumy gwarancyjnej
zwalniajàc si´ z obowiàzku ponoszenia kosztów, o których
mowa w § 57 ust. 2 pkt. 2), chyba ˝e zwiàzane sà one ze
sporem prowadzonym na polecenie lub za zgodà
ubezpieczyciela wydanymi jeszcze przed podj´ciem decyzji
o wyp∏acie odszkodowania.
Nale˝ne odszkodowanie ustala si´ w granicach
odpowiedzialnoÊci
cywilnej
ubezpieczajàcego
z
uwzgl´dnieniem
ograniczeƒ
odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
Je˝eli odpowiedzialnoÊç ubezpieczajàcego za poniesionà
przez poszkodowanego szkod´ polega na obowiàzku
zap∏aty kary umownej, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela
istnieje wy∏àcznie w takim zakresie, w jakim ubezpieczony
odpowiada∏by za szkod´ gdyby kara umowna nie zosta∏a
zastrze˝ona – jednak maksymalnie do wysokoÊci
zastrze˝onej kary umownej.
ROZDZIA¸ VII
AGRO-CASCO
Przedmiot ubezpieczenia
(czego dotyczy ubezpieczenie)
§ 66

1.

§ 62
1.

Niezale˝nie
od
obowiàzków
okreÊlonych
w postanowieniach ogólnych niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia, w razie zg∏oszenia roszczenia
o naprawienie szkody z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej,
ubezpieczajàcy ma obowiàzek zaniechania dzia∏aƒ
zmierzajàcych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania
jego roszczeƒ bàdê zawarcia z nim ugody, do czasu
uzyskania pisemnej zgody ubezpieczyciela.
Je˝eli przeciwko sprawcy zdarzenia wszcz´te zosta∏o
post´powanie karne, albo je˝eli osoba poszkodowana
wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog´ sàdowà,
ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym ubezpieczyciela.
Ubezpieczajàcy
obowiàzany
jest
dor´czyç
ubezpieczycielowi
orzeczenie
sàdu
w
terminie
umo˝liwiajàcym mu zaj´cie stanowiska odnoÊnie wniesienia
Êrodka odwo∏awczego.
Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczajàcego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej
zgody ubezpieczyciela nie ma wp∏ywu na odpowiedzialnoÊç
ubezpieczyciela.
Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
odszkodowania lub Êwiadczenia

§ 61
W umowie ubezpieczenia ustala si´ ogólnà sum´
gwarancyjnà,
która
stanowi
górnà
granic´
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, z zastrze˝eniem
postanowieƒ § 62.
O ile umowa nie stanowi inaczej, sum´ gwarancyjnà ustala
si´ dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie
rocznym, ∏àcznie dla szkód w mieniu i na osobie.

Wyp∏aty odszkodowania dotyczàce zakresu obj´tego
ogólnà sumà gwarancyjnà powodujà odpowiednià redukcj´
podlimitów, o ile wynika to ze stosunku rozmiaru szkody
i podlimitów do ogólnej sumy gwarancyjnej.
Wyp∏ata odszkodowania za szkody, do których odnoszà si´
podlimity odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela powoduje
redukcj´ ogólnej sumy gwarancyjnej o kwot´ wyp∏aconego
odszkodowania.
Obowiàzki ubezpieczajàcego

Suma gwarancyjna

1.

w ubezpieczeniu OC podwykonawcy – podlimit
w wysokoÊci 50.000,00 PLN,
w ubezpieczeniu OC z tytu∏u wadliwego wykonawstwa
– podlimit w wysokoÊci 50.000,00 PLN,
w ubezpieczeniu OC przechowawcy – podlimit
w wysokoÊci 50.000,00 PLN,
w ubezpieczeniu OC za szkody w mieniu poddanym
obróbce w wysokoÊci 50.000,00 PLN,
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrzàdzone przez
pojazdy
nie
podlegajàce
obowiàzkowemu
ubezpieczeniu OC, w wysokoÊci 50.000,00 PLN,

2.

Ubezpieczenie obejmuje wskazane w umowie maszyny
rolnicze (sprz´t) stanowiàce w∏asnoÊç ubezpieczajàcego
w postaci:
1) kombajnów rolniczych, sieczkarni polowych,
2) ciàgników rolniczych, ∏adowarek wykorzystywanych
w rolnictwie,
3) agregatów uprawowych, sadzarek i glebogryzarek
ciàgnikowych,
4) kultywatorów, siewników, rozrzutników, kosiarek,
opryskiwaczy,
5) pras,
6) rolniczych przenoÊnych suszarni do zbo˝a i kukurydzy,
7) Êrodków transportowych bez w∏asnego nap´du
(przyczep, naczep itp.),
8) innych maszyn rolniczych (sprz´tu).
Maszyny
rolnicze
(sprz´t)
sà
obj´te
ochronà
ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej
(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 67
1.

2.

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które sà bezpoÊrednim
nast´pstwem zdarzeƒ przewidzianych w umowie
ubezpieczenia.
Maszyny rolnicze (sprz´t) o których mowa w § 66 sà
ubezpieczone od szkód powsta∏ych wskutek:
1) po˝aru,
2) wybuchu,
3) zderzenia si´ maszyny rolniczej (sprz´tu) z osobami,
zwierz´tami lub przedmiotami
4) uderzenia pioruna,
5) huraganu,
6) obsuwania si´ ziemi,
7) zalania,
8) powodzi,
9) gradu,
10) lawiny,
11) deszczu nawalnego,
12) upadku statku powietrznego,

13)
14)
15)

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
(o co mo˝na rozszerzyç ubezpieczenie)

16)

§ 68
Pod warunkiem op∏acenia dodatkowej sk∏adki i zawarcia umowy
ubezpieczenia na okres jednego roku ubezpieczenie maszyn
rolniczych (sprz´tu) mo˝e zostaç rozszerzone o szkody
powsta∏e wskutek:
1) kradzie˝y maszyny rolniczej (sprz´tu) z miejsca postoju lub
gara˝owania, rabunku,
2) kradzie˝y cz´Êci maszyny rolniczej (sprz´tu) w miejscu jej
postoju lub gara˝owania, z zastrze˝eniem zastosowania
franszyzy integralnej w wysokoÊci 2.000,00 PLN oraz
udzia∏u w∏asnego w wysokoÊci 15% wartoÊci szkody.
Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

17)
18)
19)
20)

§ 70
1.

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)
§ 69
1.

2.

3.

4.

Ubezpieczeniem nie sà obj´te:
1) maszyny rolnicze (sprz´t) z∏o˝one poza firmà
producenta (tzw. sk∏adaki),
2) maszyny rolnicze (sprz´t) wykonane systemem
gospodarczym (tzw. samy),
3) maszyny rolnicze (sprz´t) eksploatowane d∏u˝ej ni˝
30 lat, chyba ˝e umowa ubezpieczenia jest kontynuacjà
poprzedniej, bezszkodowej umowy ubezpieczenia,
zawartej z ubezpieczycielem,
4) pojazdy typu Quad,
5) wózki wid∏owe.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) dotyczàce materia∏ów p´dnych, eksploatacyjnych lub
smarnych,
2) których rozmiar wraz z kosztami usuni´cia pozosta∏oÊci
nie przekracza 500,00 PLN (franszyza integralna).
3) wynikajàce z naturalnego zu˝ycia maszyny rolniczej
(sprz´tu) lub jej cz´Êci (tzw. szkody eksploatacyjne)
albo zwiàzane z wadà wykonania maszyny rolniczej
(sprz´tu) lub jej naprawy,
4) polegajàce na spadku wartoÊci handlowej maszyny
rolniczej (sprz´tu) w nast´pstwie zg∏oszonej szkody,
5) powsta∏e w nast´pstwie u˝ytkowania maszyn
rolniczych (sprz´tu) niezgodnie z ich przeznaczeniem,
a tak˝e zaistnia∏e wskutek niew∏aÊciwego za∏adowania
i roz∏adowania oraz przewo˝enia ∏adunku,
6) podczas transportu maszyny rolniczej (sprz´tu),
z zastrze˝eniem ust.3,
Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, o którym
mowa w ust. 2 pkt. 6) nie dotyczy:
1) maszyn rolniczych (sprz´tu) zawieszanych na
ciàgnikach rolniczych lub ciàgni´tych przez ciàgniki
rolnicze,
2) pojedynczych podzespo∏ów i elementów maszyn
rolniczych (sprz´tu) stanowiàcych ich cz´Êç sk∏adowà,
które zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa
powinny byç transportowane na przyczepach
(naczepach) specjalnie do tego celu przystosowanych.
Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e szkód powsta∏ych:
1) w ciàgnikach rolniczych niezarejestrowanych (je˝eli
zgodnie z prawem podlegajà rejestracji) lub nie
posiadajàcych wa˝nego badania technicznego w dniu
zaistnienia szkody, potwierdzonego wpisem do
dowodu rejestracyjnego, tak˝e wówczas, gdy ciàgnik
rolniczy zosta∏ skradziony,
2) w maszynach rolniczych (sprz´cie), których zakup jest
potwierdzony sfa∏szowanymi dowodami zakupu,
3) w
maszynach
rolniczych
(sprz´cie)
je˝eli
ubezpieczajàcy nie mo˝e przed∏o˝yç ubezpieczycielowi
dokumentów potwierdzajàcych pochodzenie i nabycie
maszyn rolniczych (sprz´tu) tzn. faktury zakupu, umowy
kupna-sprzeda˝y
potwierdzonej
przez
Urzàd
Skarbowy,
4) powsta∏e w maszynach rolniczych (sprz´cie)
podlegajàcych obowiàzkowi zg∏oszenia celnego, o ile
obowiàzek ten nie zosta∏ spe∏niony lub zosta∏ spe∏niony
na podstawie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym,
5) w
maszynie
rolniczej
(sprz´cie)
nielegalnie
wprowadzonej na polski obszar celny,
6) podczas u˝ywania maszyny rolniczej (sprz´tu)
ubezpieczajàcego jako narz´dzie przest´pstwa,
7) w czasie u˝ywania maszyny rolniczej (sprz´tu)
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w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz
wojska lub innych podmiotów, a tak˝e powsta∏e
w maszynach rolniczych (sprz´cie) uczestniczàcych
w akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg,
8) w wyniku przyw∏aszczenia maszyny rolniczej (sprz´tu),
9) powsta∏e wskutek kradzie˝y, je˝eli nie zosta∏y spe∏nione
minimalne wymogi zabezpieczenia maszyn rolniczych
(sprz´tu) okreÊlone w § 73,
10) je˝eli obiektem kradzie˝y by∏y tylko cz´Êci
ubezpieczonych
maszyn
rolniczych
(sprz´tu),
z zastrze˝eniem § 68 pkt. 2),
11) podczas u˝ywania maszyn rolniczych (sprz´tu) przez
osoby w stanie po spo˝yciu alkoholu lub pod wp∏ywem
narkotyków, Êrodków psychotropowych lub innych
podobnie dzia∏ajàcych Êrodków,
12) powsta∏e podczas obs∏ugiwania maszyny rolniczej
(sprz´tu) przez osoby nie posiadajàce w∏aÊciwych
wymaganych prawem uprawnieƒ do obs∏ugi maszyny
rolniczej (sprz´tu),
powsta∏e podczas wykonywania napraw i konserwacji,
spowodowane wybuchem w silnikach, gdy wybuch
zwiàzany by∏ z ich naturalnà funkcjà,
eksploatacyjne lub powsta∏e w elementach silnie
skorodowanych lub w maszynach rolniczych (sprz´cie)
przeznaczonych na z∏om,
polegajàce na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia,
chyba ˝e powsta∏y one jednoczeÊnie z uszkodzeniem lub
zniszczeniem innych cz´Êci maszyn rolniczych (sprz´tu), za
uszkodzenie których wyp∏acane jest odszkodowanie,
w maszynie rolniczej (sprz´cie) oddanej do sprzeda˝y
komisowej,
podczas jazd próbnych, prototypowych testów, rajdów,
wyÊcigów, treningów, konkursów,
w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat
wynikajàcych ze zobowiàzaƒ i umów ubezpieczajàcego,
spowodowane w okolicznoÊciach zasadniczo innych ni˝
okreÊlone w zg∏oszeniu szkody u ubezpieczyciela.

2.

3.

Ochrona
ubezpieczeniowa
nie
obejmuje
szkód
w maszynach rolniczych (sprz´cie) pochodzàcych
z kradzie˝y lub innego przest´pstwa.
W przypadku stwierdzenia szkód o których mowa w ust. 1,
zap∏acona sk∏adka podlega zwrotowi po potràceniu
kosztów manipulacyjnych w wysokoÊci 20%.
Zastrze˝enie opisane w ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli
do dnia szkody ubezpieczajàcy sta∏ si´ w∏aÊcicielem
maszyny rolniczej (sprz´tu) lub w∏aÊciciel maszyny rolniczej
(sprz´tu) wyrazi∏ zgod´ na wyp∏at´ odszkodowania na rzecz
ubezpieczajàcego.
Suma ubezpieczenia

4.

5.

6.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
odszkodowania
§ 74
1.

2.

3.

kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe

7

2

ciàgniki rolnicze

8

3

agregaty uprawowe, siewniki, opryskiwacze

7

4

kultywatory, rozrzutniki, kosiarki, sadzarki
i glebogryzarki ciàgnikowe

10

5

prasy, m∏ocarnie

5

6

Êrodki transportowe (przyczepy, naczepy itp.)

8

7

Pozosta∏e maszyny rolnicze (sprz´t)

8

4.

WysokoÊç odszkodowania ustalona wed∏ug kosztów
naprawy nie mo˝e przekroczyç wartoÊci rynkowej maszyny
rolniczej (sprz´tu) wed∏ug cen aktualnych w dniu ustalania
odszkodowania z tym, ˝e nie wi´kszej ni˝ suma
ubezpieczenia, wynikajàca z umowy ubezpieczenia.

1.

WysokoÊç szkody w ubezpieczonych maszynach rolniczych
(sprz´cie)
ustala
upowa˝niony
przedstawiciel
ubezpieczyciela w obecnoÊci ubezpieczajàcego lub jego
pe∏nomocnika.
W przypadku szkody cz´Êciowej ubezpieczyciel ustala jej
wartoÊç w kwocie odpowiadajàcej kosztom naprawy, przy
czym wartoÊç szkody obejmuje koszty naprawy zgodne
z uszkodzeniami opisanymi w protokole ogl´dzin maszyny
rolniczej (sprz´tu) – ocenie technicznej, sporzàdzonym
przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie. Dla okreÊlenia
wysokoÊci szkody wià˝àce sà ceny rynkowe us∏ug oraz
cz´Êci zamiennych obowiàzujàce w dniu ustalenia
odszkodowania.
W przypadku szkody ca∏kowitej w maszynie rolniczej
(sprz´cie) wartoÊç szkody ustalona b´dzie w kwocie równej
wartoÊci rynkowej maszyny rolniczej (sprz´tu) tego samego
rodzaju, typu i mocy z dnia powstania szkody.
Wszelkie rachunki dotyczàce kosztów naprawy podlegajà
weryfikacji przez ubezpieczyciela co do zakresu robót
i wysokoÊci kosztów.
Dokonywanie naprawy maszyny rolniczej (sprz´tu), sposób
naprawy i wysokoÊç jej kosztów muszà byç zawsze
wczeÊniej
uzgodnione
w
formie
pisemnej
z ubezpieczycielem.

§ 75

§ 72

2.

3.

W odniesieniu do maszyn rolniczych (sprz´tu) b´dàcych
pojazdami wolnobie˝nymi o wartoÊci wy˝szej ni˝
350.000,00 PLN, ubezpieczajàcy jest zobowiàzany
zapewniç, by osoby które te maszyny rolnicze (sprz´t) b´dà
obs∏ugiwa∏y,
posiada∏y
dokument
potwierdzajàcy
ukoƒczenie kursów lub szkoleƒ z obs∏ugi tych maszyn
rolniczych (sprz´tu) wydanych przez osoby do tego
upowa˝nione. Za osoby upowa˝nione do wydawania
dokumentów potwierdzajàcych ukoƒczenie kursów lub
szkoleƒ z obs∏ugi maszyn rolniczych (sprz´tu) uwa˝a si´
przedstawicieli producentów, dealerów, autoryzowanych
serwisów maszyn rolniczych (sprz´tu).
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do transportu elementów
maszyn rolniczych (sprz´tu) stanowiàcych ich cz´Êç
sk∏adowà na przyczepach (naczepach) specjalnie do tego
celu przystosowanych, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa.
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 1-2,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci.
Minimalne wymogi zabezpieczenia maszyn
rolniczych (sprz´tu)

2.

3.

4.

5.

§ 76
1.

§ 73
1.

2.

3.

Maszyny rolnicze (sprz´t) muszà byç przechowywane
w pomieszczeniach nale˝ycie zabezpieczonych, w których
wszystkie drzwi prowadzàce do pomieszczeƒ powinny byç
w dobrym stanie technicznym oraz tak skonstruowane,
osadzone i zamkni´te, aby ich wy∏amanie lub wywa˝enie nie
by∏o mo˝liwe bez u˝ycia si∏y i narz´dzi. Drzwi powinny byç
zaopatrzone w co najmniej jeden zamek wielozapadkowy
lub
k∏ódk´
wielozapadkowà.
Przy
drzwiach
dwuskrzyd∏owych (zawieszonych na zawiasach lub
rozsuwanych na prowadnicach), jedno skrzyd∏o powinno
byç unieruchomione zasuwami od góry i od do∏u.
Klucze do pomieszczenia, w którym znajdujà si´
ubezpieczone maszyny rolnicze (sprz´t) powinny byç
przechowywane w sposób chroniàcy je przed kradzie˝à
i
uniemo˝liwiajàcy
dost´p
do
nich
osobom
nieupowa˝nionym. W razie zgubienia kluczy albo ich
kradzie˝y (tak˝e zapasowych), ubezpieczajàcy po
otrzymaniu o tym wiadomoÊci, obowiàzany jest
bezzw∏ocznie zmieniç zamkni´cia.
Za miejsce przechowywania nale˝ycie zabezpieczone
uwa˝a si´ równie˝ place sk∏adowe i podwórza trwale

%

1

Ustalona przez ubezpieczajàcego w odniesieniu do ka˝dej
maszyny rolniczej (sprz´tu) suma ubezpieczenia powinna
odpowiadaç wartoÊci rzeczywistej.

1.

WysokoÊç odszkodowania ustala si´ w granicach sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w § 71 w kwocie odpowiadajàcej
wysokoÊci poniesionej szkody.
W przypadku szkody cz´Êciowej odszkodowanie za cz´Êci
maszyny rolniczej (sprz´tu), które uleg∏y uszkodzeniu lub
zniszczeniu na skutek wypadku ubezpieczeniowego nie
mo˝e przekroczyç wartoÊci nowych oryginalnych cz´Êci
z potràceniem procentu technicznego zu˝ycia, zale˝nego
od wieku uszkodzonych lub zniszczonych cz´Êci – zgodnie
z ust. 3.
Poni˝sza tabela okreÊla stopieƒ minimalnych rocznych
odliczeƒ wartoÊci cz´Êci (w procentach) z tytu∏u zu˝ycia
technicznego maszyn rolniczych (sprz´tu). Procent zu˝ycia
technicznego w kolejnych latach obliczany jest iloczynowo.

Lp. Rodzaj maszyny rolniczej (sprz´tu)

§ 71

Obowiàzki ubezpieczajàcego

ogrodzone b´dàce miejscem postoju maszyn rolniczych
(sprz´tu), gdzie wszystkie bramy zamykane sà co najmniej
na k∏ódk´ wielozapadkowà.
Maszyny rolnicze samobie˝ne przechowywane w miejscach
okreÊlonych w ust. 1 i 3 nie mogà mieç kluczyków
w stacyjkach zap∏onowych, a wszystkie drzwi w tych
maszynach powinny byç zamkni´te na zamek fabryczny
lub w inny sposób zabezpieczone od zewnàtrz.
Ubezpieczyciel ze wzgl´du na potrzeby bezpieczeƒstwa
mo˝e
poleciç
ubezpieczajàcemu
wprowadzenie
dodatkowych zabezpieczeƒ.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych konstrukcyjnie lub
technicznie powodów uniemo˝liwiajàcych zastosowanie
minimalnych zabezpieczeƒ wymaganych w niniejszym
rozdziale, ubezpieczyciel na podstawie indywidualnej oceny
ryzyka mo˝e ustaliç inne warunki zabezpieczenia mienia.

2.

3.

WartoÊç szkody ca∏kowitej w maszynie rolniczej (sprz´cie)
zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, tj.:
1) nieuszkodzonych bàdê uszkodzonych w niewielkim
stopniu cz´Êci, które przedstawiajà wartoÊç u˝ytkowà
i majàtkowà lub
2) ca∏ej maszyny rolniczej (sprz´tu) lub jego zespo∏ów
w stanie uszkodzonym, które mogà byç przeznaczone
do dalszego u˝ytku lub sprzeda˝y.
Je˝eli ubezpieczyciel wyra˝a zgod´ na przeniesienie prawa
w∏asnoÊci tych pozosta∏oÊci, o których mowa w ust. 1 na
jego rzecz, wysokoÊç odszkodowania nie ulega
pomniejszeniu.
WartoÊç pozosta∏oÊci ustala si´ na podstawie aktualnych
cen z chwili ustalania prawa do odszkodowania, przy
uwzgl´dnieniu stopnia ich zu˝ycia eksploatacyjnego.
§ 77

1.

Z odszkodowania ustalonego zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w §§ 74 – 76 potràca si´ udzia∏ w∏asny
ubezpieczajàcego w szkodzie wysokoÊci:
1) 10% wartoÊci szkody, nie mniej ni˝ 1000,00 PLN, nie
wi´cej ni˝ 10000,00 PLN w odniesieniu do maszyn
rolniczych (sprz´tu) eksploatowanych nie d∏u˝ej ni˝
15 lat,

2)

2.
3.

15% wartoÊci szkody, nie mniej ni˝ 600,00 PLN, nie
wi´cej ni˝ 6.000,00 PLN w odniesieniu do maszyn
rolniczych (sprz´tu) eksploatowanych d∏u˝ej ni˝ 15 lat,
ale nie d∏u˝ej ni˝ 20 lat,
3) 20% wartoÊci szkody, nie mniej ni˝ 300,00 PLN, nie
wi´cej ni˝ 3.000,00 PLN w odniesieniu do maszyn
rolniczych (sprz´tu) eksploatowanych d∏u˝ej ni˝ 20 lat
ale nie d∏u˝ej ni˝ 30 lat,
4) 15% wartoÊci szkody w ubezpieczeniu kradzie˝y cz´Êci
zgodnie z § 68 pkt. 2).
Udzia∏u w∏asnego nie potràca si´ od kosztów okreÊlonych
w § 78.
Udzia∏ w∏asny w szkodzie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1)-3)
mo˝e zostaç zniesiony poprzez op∏acenie dodatkowej
sk∏adki.

§ 83
1.

2.

§ 78
1.

2.
3.

Niezale˝nie od odszkodowania ustalonego wed∏ug zasad
podanych w §§ 74-77 ubezpieczyciel zwraca poniesione
przez ubezpieczonego i udokumentowane oryginalnymi
rachunkami oraz uzasadnione okolicznoÊciami szkody
wydatki na:
1) zmniejszenie szkody w ubezpieczonym mieniu w razie
zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego oraz w celu
zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia
przed szkodà – je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by
okaza∏y si´ bezskuteczne
2) uzasadniony ekonomicznie transport uszkodzonej
maszyny rolniczej (sprz´tu) do zak∏adu naprawczego
albo miejsca zamieszkania po otrzymaniu pisemnej
akceptacji ubezpieczyciela.
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) ubezpieczyciel
zwraca w granicach sumy ubezpieczenia.
WysokoÊç kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) nie
mo˝e ∏àcznie przekroczyç 10% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie, jednak˝e nie wi´cej ni˝ 10.000 PLN,
chyba,
˝e
pokrycie
wy˝szych
kosztów
przez
ubezpieczyciela
jest
szczególnie
uzasadnione,
ubezpieczyciel na ich poniesienie wyrazi zgod´.

Suma ubezpieczenia

2.

WysokoÊç odszkodowania za kolejnà szkod´ powsta∏à
w tym samym okresie ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç
umniejszonej sumy ubezpieczenia, jaka pozostaje po
wyp∏acie odszkodowania za szkod´ poprzednià.
W przypadku zbiegu odszkodowaƒ z tytu∏u dwóch lub
wi´cej ubezpieczeƒ ∏àczne odszkodowanie nie mo˝e byç
wy˝sze od poniesionej szkody.

2.

1.

2.

3.

Ubezpieczenie obejmuje nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków doznane przez osoby ubezpieczone na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i krajów europejskich.
Ubezpieczenie mo˝e byç zawarte na rzecz osób, które nie
ukoƒczy∏y 65 lat ˝ycia.

2.

Ubezpieczenie obejmuje Êwiadczenia w wysokoÊci:
1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku Êmierci
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli nastàpi∏a
ona w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata lat od daty
wypadku,
2) procentu sumy ubezpieczenia odpowiadajàcego
procentowi trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu b´dàcego
skutkiem zaistnia∏ego wypadku; w przypadku 100%
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu Êwiadczenie jest
równe sumie ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia,
Ubezpieczenie obejmuje tak˝e:
1) zwrot kosztów nabycia Êrodków pomocniczych, protez
i innych przedmiotów ortopedycznych, poniesionych
w zwiàzku z wypadkiem, pod warunkiem ˝e zosta∏y one
poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty
wypadku – do wysokoÊci 25% sumy ubezpieczenia,
jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty 2.000,00 PLN,
2) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
poniesionych w zwiàzku z wypadkiem pod warunkiem
˝e zosta∏y one poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝
2 lata od daty wypadku – do wysokoÊci 25% sumy
ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty
2.000,00 PLN.
Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej
(czego nie obejmuje ubezpieczenie)

Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wyp∏acane jest ubezpieczajàcemu.
Je˝eli ubezpieczajàcy zmar∏ przed pobraniem Êwiadczenia
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon by∏
nast´pstwem wypadku, wyp∏aca si´ je osobie uprawnionej
Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci ubezpieczajàcego powsta∏ej
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku wyp∏aca si´ osobie
uprawnionej.
W ka˝dej chwili ubezpieczajàcy ma prawo wskazania innej
osoby uprawnionej.
§ 89

Je˝eli do dnia Êmierci ubezpieczajàcy nie wskaza∏ osoby
uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, przys∏uguje ono
cz∏onkom rodziny zmar∏ego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni ustawowi spadkobiercy zmar∏ego.
ROZDZIA¸ IX
UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW KIEROWCY I PASA˚ERÓW

§ 90
Ubezpieczenie
obejmuje
nast´pstwa
nieszcz´Êliwych
wypadków kierowcy i pasa˝erów ubezpieczonego pojazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i krajów europejskich.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Niezale˝nie
od
obowiàzków
okreÊlonych
w postanowieniach ogólnych niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia, w ubezpieczeniu nast´pstw
nieszcz´Êliwych
wypadków,
w
razie
wypadku
ubezpieczajàcy obowiàzany jest ponadto do:
1) poddania si´ leczeniu i stosowania si´ do zaleceƒ
majàcych na celu z∏agodzenie skutków wypadku,
2) poddania si´ badaniu przez lekarzy wskazanych przez
ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej,
3) zwolnienia lekarzy, u których leczy∏ si´ przed
zaistnieniem
wypadku
obj´tego
ochronà
ubezpieczeniowà, z obowiàzku zachowania tajemnicy
lekarskiej oraz wyra˝enia zgody na udost´pnienie
dokumentacji medycznej,
4) zwolnienia publicznych i niepublicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz
wyra˝enia zgody na udost´pnienie dokumentacji
medycznej.
W razie Êmierci ubezpieczajàcego uprawniony obowiàzany
jest dostarczyç ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia, w szczególnoÊci odpisu
aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzajàce pokrewieƒstwo
lub powinowactwo uprawnionego z ubezpieczajàcym.
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 1-2,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych
obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej
rozmiar bàdê mo˝liwoÊç ustalenia zasadnoÊci Êwiadczenia.

(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 91
1.

2.

2.

3.

Decyzja o wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu jest
podejmowana na podstawie dostarczonych dowodów
i dokumentacji medycznej.
WysokoÊç trwa∏ego uszczerbku ustala si´ niezw∏ocznie po
zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku
d∏u˝szego leczenia – najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia
wypadku. Póêniejsza zmiana wysokoÊci trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie uprawnia do zmiany wysokoÊci
Êwiadczenia.
Na wysokoÊç uszczerbku na zdrowiu majà wp∏yw tak˝e
utrata lub uszkodzenie organu, narzàdu albo uk∏adu,
których funkcje ju˝ przed wypadkiem by∏y upoÊledzone
wskutek choroby lub trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wynikajàcego z innego zdarzenia. W tej sytuacji wysokoÊç
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ jako ró˝nic´
pomi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu przed
i po wypadku.

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)
§ 92
1.

2.

§ 87
1.

W przypadku Êmierci ubezpieczajàcego po ustaleniu
wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu:
1) je˝eli ubezpieczajàcy odebra∏ Êwiadczenie za
poniesiony uszczerbek na zdrowiu, Êwiadczenie z tytu∏u
Êmierci wyp∏aca si´ tylko wtedy, gdy jest ono wy˝sze
od Êwiadczenia wczeÊniejszego. W tym przypadku
z nale˝nego wy˝szego Êwiadczenia potràca si´ kwot´
ju˝ wyp∏aconà,
2) je˝eli ubezpieczajàcy przed Êmiercià nie pobra∏ jeszcze
Êwiadczenia z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu, wówczas
osobie uprawnionej wyp∏aca si´ tylko Êwiadczenie
z tytu∏u Êmierci ubezpieczajàcego,

Ubezpieczenie obejmuje Êwiadczenia w wysokoÊci:
1) 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku Êmierci
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku, je˝eli nastàpi∏a
ona w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty wypadku,
2) procentu sumy ubezpieczenia odpowiadajàcego
procentowi trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu b´dàcego
rezultatem zaistnia∏ego wypadku; w przypadku
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wynoszàcego 100%,
wyp∏acana jest pe∏na suma ubezpieczenia okreÊlona
w umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje tak˝e zwrot kosztów:
1) nabycia Êrodków pomocniczych, protez i innych
przedmiotów ortopedycznych pod warunkiem
˝e zosta∏y one poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 2
lata od daty wypadku – do wysokoÊci 25% sumy
ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty
2.000,00 PLN,
2) przeszkolenia zawodowego inwalidów pod warunkiem
˝e zosta∏y one poniesione w okresie nie d∏u˝szym ni˝
2 lata od daty wypadku – do wysokoÊci 25% sumy
ubezpieczenia, jednak˝e nie wi´cej ni˝ do kwoty
2.000,00 PLN.
Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

§ 86
1.

§ 82
1.

4.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
Êwiadczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
(od czego chroni ubezpieczenie)

3.

§ 85

§ 81

2.

2.

Obowiàzki ubezpieczajàcego

(czego dotyczy ubezpieczenie)

1.

§ 88
1.

Przedmiot ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW
Przedmiot ubezpieczenia

Osoby uprawnione do otrzymania Êwiadczenia

(czego dotyczy ubezpieczenie)

Je˝eli suma ubezpieczenia okreÊlona w umowie
ubezpieczenia jest ni˝sza od wartoÊci rzeczywistej maszyny
rolniczej (sprz´tu) w dniu szkody, to odszkodowanie
ustalone wed∏ug zasad okreÊlonych w §§ 74-77 wyp∏acane
jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia
pozostaje do wartoÊci rzeczywistej maszyny rolniczej
(sprz´tu) z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Postanowienia ust. 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do szkód
ca∏kowitych w maszynach rolniczych (sprz´cie)
spowodowanych kradzie˝à lub w których nie wyst´pujà
pozosta∏oÊci po szkodzie.
ROZDZIA¸ VIII

Wyp∏ata Êwiadczenia jest dokonywana w z∏otych polskich
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 84

§ 80
1.

2.

Suma
ubezpieczenia
dla
ubezpieczenia
nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków jest jednakowa dla ka˝dego
ubezpieczonego i wynosi; w zale˝noÊci od wyboru
ubezpieczonego 2.000,00 PLN, 5.000,00 PLN lub
10.000,00 PLN.

§ 79
1.

Ubezpieczenie nie obejmuje nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków doznanych:
1) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przest´pstwa albo samobójstwa przez ubezpieczajàcego,
2) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi
Êrodkami odurzajàcymi,
3) wskutek prowadzenia przez ubezpieczajàcego (lub
upowa˝nionego kierowc´) pojazdu mechanicznego bez
wymaganych uprawnieƒ,
4) w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu,
5) podczas wykorzystywania maszyn rolniczych (sprz´tu)
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje:
1) nieszcz´Êliwych wypadków, które sà skutkiem
pozostawania kierujàcego pod wp∏ywem alkoholu lub
pod wp∏ywem narkotyków albo pod wp∏ywem innych
Êrodków odurzajàcych,
2) infekcji, z wyjàtkiem zaka˝enia ubezpieczajàcego
mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran
odniesionych w wypadku,
3) nieszcz´Êliwych wypadków, w wyniku których nastàpi∏a
Êmierç lub uszczerbek na zdrowiu ubezpieczajàcego,
b´dàcych konsekwencjà niew∏aÊciwego wykonania
zabiegów medycznych lub leczenia,
4) zawa∏u serca i udaru mózgu dla osób starszych ni˝
55 lat.

Ubezpieczenie nie obejmuje nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków doznanych:
1) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przest´pstwa
albo
samobójstwa
przez
ubezpieczajàcego,
2) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami lub innymi
Êrodkami odurzajàcymi,
3) wskutek prowadzenia przez ubezpieczajàcego (lub
upowa˝nionego kierowc´) pojazdu mechanicznego bez
wymaganych uprawnieƒ,
4) w zwiàzku z wyczynowym uprawianiem sportu,
5) podczas wykorzystywania maszyn rolniczych (sprz´tu)
niezgodnie z ich przeznaczeniem,
6) przez
pasa˝erów
podczas
przewo˝enia
ich
w pojazdach, maszynach rolniczych fabrycznie do tego
nieprzystosowanych.
Ponadto ubezpieczenie nie obejmuje:
1) nieszcz´Êliwych wypadków, które sà skutkiem
pozostawania kierujàcego pod wp∏ywem alkoholu lub
pod wp∏ywem narkotyków albo pod wp∏ywem innych
Êrodków odurzajàcych,
2) infekcji, z wyjàtkiem zaka˝enia ubezpieczajàcego
mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran
odniesionych w wypadku,
3) nieszcz´Êliwych wypadków, w wyniku których nastàpi∏a
Êmierç lub uszczerbek na zdrowiu ubezpieczajàcego,
b´dàcych konsekwencjà niew∏aÊciwego wykonania
zabiegów medycznych lub leczenia,
4) zawa∏u serca i udaru mózgu.
Suma ubezpieczenia
§ 93

1.

W ubezpieczeniu nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów suma ubezpieczenia na jedno miejsce
w pojeêdzie wynosi w zale˝noÊci od wariantu przyj´tego
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2.

w umowie ubezpieczenia 2.000 PLN, 5.000,00 PLN, lub
10.000,00 PLN, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2.
W przypadku stwierdzenia, i˝ w chwili wypadku
w ubezpieczonym pojeêdzie znajdowa∏o si´ wi´cej osób ni˝
jest to przewidziane w konstrukcji pojazdu, sum´
ubezpieczenia jednej (ka˝dej) osoby stanowi iloczyn sumy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i liczby miejsc
w pojeêdzie, dzielony przez liczb´ osób znajdujàcych si´
w pojeêdzie w chwili wypadku (tzw. system miejsc).

2.

3.

2.

3.

4.

5.

§ 95

2.

3.

Decyzja o wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu jest
podejmowana na podstawie dostarczonych dowodów
i dokumentacji medycznej.
WysokoÊç trwa∏ego uszczerbku ustala si´ niezw∏ocznie po
zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku
d∏u˝szego leczenia – najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia
wypadku. Póêniejsza zmiana wysokoÊci trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu nie uprawnia do zmiany wysokoÊci
Êwiadczenia.
Na wysokoÊç uszczerbku na zdrowiu majà wp∏yw tak˝e
utrata lub uszkodzenie organu, narzàdu albo uk∏adu,
których funkcje ju˝ przed wypadkiem by∏y upoÊledzone
wskutek choroby lub trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wynikajàcego z innego zdarzenia. W tej sytuacji wysokoÊç
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ jako ró˝nic´
pomi´dzy stopniem trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu przed
i po wypadku.

2.

W przypadku Êmierci ubezpieczajàcego po ustaleniu
wysokoÊci trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu:
1) je˝eli ubezpieczajàcy odebra∏ Êwiadczenie za
poniesiony uszczerbek na zdrowiu, Êwiadczenie z tytu∏u
Êmierci wyp∏aca si´ tylko wtedy, gdy jest ono wy˝sze
od Êwiadczenia wczeÊniejszego. W tym przypadku
z nale˝nego wy˝szego Êwiadczenia potràca si´ kwot´
ju˝ wyp∏aconà,
2) je˝eli ubezpieczajàcy przed Êmiercià nie pobra∏ jeszcze
Êwiadczenia z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu, wówczas
osobie uprawnionej wyp∏aca si´ tylko Êwiadczenie
z tytu∏u Êmierci ubezpieczajàcego.
Wyp∏ata Êwiadczenia jest dokonywana w z∏otych polskich
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

(od czego chroni ubezpieczenie)
§ 99
1.
2.

3.

4.

(o co mo˝na rozszerzyç ubezpieczenie)
§ 100
1.

§ 97

2.

3.

4.

Âwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
wyp∏acane jest ubezpieczajàcemu.
Je˝eli ubezpieczajàcy zmar∏ przed pobraniem Êwiadczenia
z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, a zgon by∏
nast´pstwem wypadku, Êwiadczenie wyp∏aca si´ osobie
uprawnionej.
Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci ubezpieczajàcego powsta∏ej
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku wyp∏aca si´ osobie
uprawnionej.
Je˝eli do dnia Êmierci ubezpieczajàcy nie wskaza∏ osoby
uprawnionej do otrzymania Êwiadczenia, przys∏uguje ono
cz∏onkom rodziny zmar∏ego w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) ma∏˝onek,
2) dzieci,
3) rodzice,
4) inni ustawowi spadkobiercy zmar∏ego

2.

3.
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Ubezpieczenie obejmuje szkody b´dàce bezpoÊrednim
nast´pstwem zdarzeƒ przewidzianych w umowie.
Zwierz´ta, o których mowa w § 98 sà ubezpieczone od
szkód powsta∏ych wskutek padni´cia lub skierowania na
ubój z koniecznoÊci, je˝eli bezpoÊrednià przyczynà szkody
by∏a choroba lub wypadek.
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela obejmuje ponadto
utrat´ wartoÊci u˝ytkowej konia sportowego lub
hodowlanego, je˝eli pomimo choroby lub wypadku
wskazane jest utrzymanie konia przy ˝yciu dla celów
hodowlanych. Utrata wartoÊci konia stanowi ró˝nic´
pomi´dzy wartoÊcià rynkowà konia okreÊlonà na poczàtku
trwania umowy ubezpieczenia, a wartoÊcià rynkowà
okreÊlonà po wypadku lub zakoƒczeniu choroby.
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela obejmuje ponadto
szkody w koniach sportowych powsta∏e w okresie
ubezpieczenia wskutek zdarzeƒ wskazanych w ust. 2
podczas treningów, transportu i zawodów sportowych.
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Osoby uprawnione do otrzymania Êwiadczenia

1.

Ubezpieczenie obejmuje wskazane w umowie zdrowe i bez
wad wrodzonych lub nabytych zwierz´ta w nast´pujàcych
grupach:
1) gospodarskie:
a) byd∏o (ja∏ówki cielne i krowy lub buhaje, m∏ode
byd∏o z przeznaczeniem na opas lub do
odnowienia stada),
b) trzoda chlewna (lochy, knury, przeznaczona do
tuczu),
c) inne zwierz´ta,
2) konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe.
Ubezpieczenie dotyczy zwierzàt, je˝eli nie przekroczona
zostanie górna granica:
1) wieku, wynoszàca dla:
a) krów mlecznych – 7 lat,
b) krów mamek – 11 lat,
b) loch i knurów – 4 lat,
c) koni rekreacyjnych – 14 lat,
d) koni sportowych – 12 lat,
e) koni hodowlanych – 14 lat,
2) wagi, wynoszàcej dla:
a) m∏odego byd∏a (od 6-go miesiàca ˝ycia do 21-go
miesiàca ˝ycia) z przeznaczeniem na opas lub do
odnowienia stada dla ja∏ówek – 550 kg, dla byków
– 850 kg,
b) trzody chlewnej przeznaczonej do tuczu – 120 kg,
c) loch – 250 kg,
d) knurów – 300 kg.
Ubezpieczeniem mogà byç obj´te tylko stada:
1) byd∏a o iloÊci nie mniejszej ni˝ 10 sztuk,
2) trzody chlewnej przeznaczonej do tuczu, loch, knurów
o iloÊci nie mniejszej ni˝ 100 sztuk.
Do ubezpieczenia muszà byç zg∏oszone wszystkie
posiadane przez ubezpieczajàcego zwierz´ta tego samego
gatunku, z zastrze˝eniem ust. 3 pkt. 1) i 2) znajdujàce si´
w miejscu okreÊlonym w umowie ubezpieczenia.
Zwierz´ta sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w budynkach inwentarskich, na placach, wybiegach
i pastwiskach znajdujàcych si´ miejscu wymienionym
w umowie ubezpieczenia w odniesieniu do byd∏a.
2) w budynkach inwentarskich, znajdujàcych si´
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia
w odniesieniu do trzody chlewnej.
3) bez wzgl´du na miejsce, w którym zwierz´ta sà
trzymane – w odniesieniu do koni.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

§ 96
1.

§ 101
1.

§ 98
1.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
Êwiadczenia

1.

(czego nie obejmuje ubezpieczenie)

(czego dotyczy ubezpieczenie)

§ 94
Niezale˝nie
od
obowiàzków
okreÊlonych
w postanowieniach ogólnych niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia, w ubezpieczeniu nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów, w razie
wypadku ubezpieczajàcy obowiàzany jest ponadto do:
1) poddania si´ leczeniu i stosowania si´ do zaleceƒ
majàcych na celu z∏agodzenie skutków wypadku,
2) poddania si´ badaniu przez lekarzy wskazanych przez
ubezpieczyciela lub ewentualnej obserwacji klinicznej,
3) zwolnienia lekarzy, u których leczy∏ si´ przed
zaistnieniem
wypadku
obj´tego
ochronà
ubezpieczeniowà z obowiàzku zachowania tajemnicy
lekarskiej oraz wyra˝enia zgody na udost´pnienie
dokumentacji z leczenia,
4) zwolnienia publicznych i niepublicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego z obowiàzku zachowania tajemnicy oraz
wyra˝enia zgody na udost´pnienie dokumentacji
medycznej.
W razie Êmierci ubezpieczajàcego uprawniony obowiàzany
jest dostarczyç ubezpieczycielowi dokumenty niezb´dne do
ustalenia zasadnoÊci roszczenia, w szczególnoÊci odpisu
aktu zgonu
oraz dokumentów stwierdzajàcych
pokrewieƒstwo
lub
powinowactwo
uprawnionego
z ubezpieczajàcym .
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 1-2,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych
obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej
rozmiar.

Wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej

Przedmiot ubezpieczenia

Obowiàzki ubezpieczajàcego

1.

ROZDZIA¸ X
UBEZPIECZENIE ZWIERZÑT OD PADNI¢CIA LUB
SKIEROWANIA NA UBÓJ Z KONIECZNOÂCI

Ubezpieczone zwierz´ta gospodarskie mogà zostaç obj´te
dodatkowo ubezpieczeniem okresowym od padni´cia lub
skierowania na ubój z koniecznoÊci w odniesieniu do szkód
powsta∏ych:
1) w czasie wystawy,
2) w czasie transportu,
3) w czasie transportu i przebywania w bazie, tj.
pomieszczeniu, które s∏u˝y do przetrzymywania
zwierzàt i zabezpiecza je przed szkodliwymi wp∏ywami
warunków atmosferycznych.
Ubezpieczone konie mogà zostaç obj´te dodatkowo
ubezpieczeniem okresowym od padni´cia lub skierowania
na ubój z koniecznoÊci w odniesieniu do szkód powsta∏ych:
1) w czasie wystawy,
2) w czasie transportu (nie dotyczy koni sportowych),
3) w czasie transportu i przebywania w bazie, tj.
pomieszczeniu, które s∏u˝y do przetrzymywania
zwierzàt i zabezpiecza je przed szkodliwymi wp∏ywami
warunków atmosferycznych,
4) w czasie zawodów i treningów sportowych (nie dotyczy
koni sportowych),
Ubezpieczenie okresowe, o którym mowa w ust. 2 i 3 musi
obejmowaç wszystkie zwierz´ta tego samego gatunku
wchodzàce w sk∏ad transportowanego lub wystawianego
stada.

2.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) polegajàce na padni´ciu lub skierowaniu na ubój
z koniecznoÊci w okresie ubezpieczenia zwierzàt
w liczbie okreÊlonej w umowie ubezpieczenia (franszyza
redukcyjna w ubezpieczeniu zwierzàt od padni´cia lub
skierowania na ubój z koniecznoÊci) – w odniesieniu do
ka˝dego gatunku obj´tego ochronà ubezpieczeniowà
obowiàzuje odr´bna franszyza,
2) powsta∏e wskutek choroby zakaênej, podlegajàcej
obowiàzkowi zg∏aszania i zwalczania, obj´tej aktualnie
obowiàzujàcymi przepisami ustawy o zwalczaniu
chorób zakaênych, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1997r. Nr 60,
poz. 369, z póêniejszymi zmianami), za którà:
a) nie przys∏uguje pomoc pieni´˝na ze Êrodków
przeznaczonych na zwalczanie tych chorób,
poniewa˝ posiadacz zwierz´cia nie zastosowa∏ si´
do aktualnie obowiàzujàcych przepisów ustawy,
b) przyznane zosta∏o odszkodowanie ze Êrodków
bud˝etowych
paƒstwa,
przeznaczone
na
zwalczanie tych chorób,
3) powsta∏e wskutek chorób zakaênych podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji okreÊlonych w obowiàzujàcej
ustawie o zwalczaniu chorób zakaênych, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 1997r. nr 60, poz. 369, z póêniejszymi
zmianami), je˝eli ubezpieczajàcy nie zg∏osi∏ podejrzenia
choroby, lub choroby zakaênej odpowiednim organom
okreÊlonym w § 104 ust. 2 pkt. 2),
4) powsta∏e na skutek niespe∏nienia obowiàzków
okreÊlonych w
aktualnie obowiàzujàcej ustawie
o zwalczaniu chorób zakaênych, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 1997r. nr 60, poz. 369, z póêniejszymi zmianami), o ile
mia∏y one wp∏yw na przyczyn´ powstania szkody,
5) powsta∏e wskutek niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w obowiàzujàcym Rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt
gospodarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 167, poz.1629), o ile
mia∏y one wp∏yw na przyczyn´ powstania szkody,
6) powsta∏e
wskutek
chorób
przekazywanych
dziedzicznie,
7) b´dàce wynikiem zmian zwyrodnieniowych (lub innych
zmian) koƒczyn na skutek przebytych chorób, o których
ubezpieczyciel nie wiedzia∏ w momencie zawierania
umowy ubezpieczeniowej,
8) schorzeƒ, których mo˝na by∏o uniknàç, gdyby
ubezpieczajàcy podda∏ zwierz´ profilaktycznemu
szczepieniu lub innym zabiegom profilaktycznym,
9) wynikajàce z zaniedbaƒ szczepieƒ ochronnych oraz
innych zabiegów profilaktycznych,
10) powsta∏e
wskutek
nieprzestrzegania
zasad
prawid∏owego ˝ywienia i piel´gnacji zwierzàt,
11) w krowach mlecznych, je˝eli w przeciàgu 12 ostatnich
miesi´cy przed datà wystàpienia szkody nie dokonano
udokumentowanego zabiegu korekty racic,
12) powsta∏e w wyniku zatrucia pokarmowego,
spowodowanego stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin
i nawozów przez ubezpieczajàcego,
13) powsta∏e wskutek uboju zwierz´cia w wyniku selekcji,
14) powsta∏e wskutek padni´cia lub skierowania na ubój
zwierz´cia z powodu staroÊci,
15) powsta∏e wskutek po˝aru, uderzenia pioruna,
huraganu, lawiny, osuni´cia si´ ziemi,
16) powsta∏e wskutek powodzi, kradzie˝y lub rabunku,
17) powsta∏e
wskutek
zdarzeƒ
obj´tych
innym
ubezpieczeniem,
18) powsta∏e wskutek u˝ytkowania konia w sposób inny ni˝
okreÊlono w umowie ubezpieczenia lub u˝ytkowania
niew∏aÊciwego,
19) jeÊli nie mo˝na zidentyfikowaç zwierz´cia,
20) powodujàce utrat´ wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej
zwierzàt, z zastrze˝eniem § 99 ust.3,
21) powsta∏e w wyniku prowadzenia doÊwiadczalnych
sposobów hodowli,
21) spowodowane zak∏óceniami w dostawie energii
elektrycznej, oraz zak∏óceniami w dzia∏aniu urzàdzeƒ
elektrycznych zwiàzanych z chowem zwierzàt,
22) powsta∏e w prosi´tach o wadze poni˝ej 25 kg,
23) je˝eli waga ubezpieczonych zwierzàt przekroczy∏a dla:
a) ja∏ówek przeznaczonych na opas – 600 kg,
b) byków przeznaczonych na opas – 900 kg,
c) trzody chlewnej przeznaczonej do tuczu – 140 kg,
d) loch – 300 kg,
e) knurów – 350 kg,
24) wynik∏e na skutek choroby, wypadku lub ich nast´pstw
zaistnia∏ych przed rozpocz´ciem okresu ubezpieczenia,
25) podczas przewo˝enia zwierzàt nieprzystosowanym do
tego celu Êrodkiem transportu,
26) powierzchownych
ran
i
uszkodzeƒ
skóry
transportowanych zwierzàt, powsta∏ych podczas
zdarzeƒ nie wchodzàcych w zakres ubezpieczenia,
27) podczas przep´dzania zwierzàt przy pomocy urzàdzeƒ
zasilanych pràdem elektrycznym,
28) w zwierz´tach gospodarskich, które przed zawarciem
umowy ubezpieczenia nie znajdowa∏y si´ w ksi´dze
rejestracji zwierzàt,
29) których rozmiar wraz z kosztami usuni´cia pozosta∏oÊci
nie przekracza 500,00 PLN.
Ubezpieczenie nie obejmuje tak˝e:
1) kosztów leczenia, badania stanu zdrowia zwierzàt,
badania
poubojowego
mi´sa,
sekcji
zw∏ok,
zaÊwiadczeƒ wydawanych przez lekarza,

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

kosztów transportu zwierzàt, które pad∏y lub zosta∏y
przeznaczone na ubój,
szkód powsta∏ych wskutek trzebienia,
szkód powsta∏ych podczas treningów i zawodów
sportowych, z zastrze˝eniem § 99 ust. 4 oraz § 100,
szkód powsta∏ych wskutek zdarzeƒ okreÊlonych
w § 100 chyba, ˝e umowa ubezpieczenia stanowi
inaczej,
zwierzàt podczas kwarantanny,
podczas kr´cenia filmów,
wad i narowów konia nabytych w czasie trwania umowy
ubezpieczenia
nie wynikajàcych w sposób
bezpoÊredni z choroby lub wypadku obj´tych
ubezpieczeniem,
zwierzàt
przebywajàcych
poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Suma ubezpieczenia
§ 102
1.

2.

3.

4.

Sum´ ubezpieczenia okreÊla ubezpieczajàcy i powinna ona
odpowiadaç wartoÊci rynkowej zwierzàt w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia.
Sumy ubezpieczenia okreÊla si´ oddzielnie dla
poszczególnych gatunków zwierzàt; musi ona uwzgl´dniaç
ich wiek i stan umi´Ênienia jak równie˝ obowiàzujàce normy
oceny rzeênej, hodowlanej, u˝ytkowej.
Sum´ ubezpieczenia ustala si´:
1) dla
zwierzàt
zarodowych
lub
hodowlanych
– indywidualnie,
2) dla m∏odego byd∏a oraz trzody chlewnej przeznaczonej
na opas (tucz) lub do odnowienia stada – jednakowà dla
wszystkich ubezpieczonych w stadzie zwierzàt, na
podstawie przewidywanej maksymalnej wagi i ceny
jednostkowej ˝ywca,
3) indywidualnie lub jednakowà dla wszystkich
ubezpieczonych w stadzie,
4) dla pozosta∏ych zwierzàt – jednakowà dla wszystkich
ubezpieczonych w stadzie.
Cen´ jednostkowà ˝ywca zwierzàt gospodarskich podaje
ubezpieczajàcy; nie powinna byç ona jednak wy˝sza od cen
skupu obowiàzujàcych na danym terenie w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia.

3.

Okres ubezpieczenia i czas trwania
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
§ 103
1.

2.
3.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres:
1) jednego roku – w odniesieniu do ja∏ówek cielnych,
krów, buhajów, loch, knurów, koni,
2) tuczu, opasu lub chowu – w odniesieniu do trzody
chlewnej przeznaczonej do tuczu i m∏odego byd∏a
przeznaczonego na opas lub do odnowienia stada,
3) w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej,
o której mowa w § 100 ust.2-3:
a) wystawy – od dnia wprowadzenia zwierzàt na teren
wystawy do dnia ich wyprowadzenia,
b) w czasie transportu – od chwili za∏adowania
zwierzàt na Êrodek transportu do chwili roz∏adunku
w miejscu docelowym,
c) transportu i przebywania w bazie – od dnia
wyprowadzenia z miejsca sta∏ego pobytu do dnia
przekazania zwierz´cia nabywcy lub wprowadzenia
na miejsce sta∏ego pobytu,
d) zawodów i treningów sportowych koni (nie dotyczy
koni sportowych)– od dnia rozpocz´cia do dnia
zakoƒczenia zawodów.
Okres ubezpieczenia rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego
po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela, z wy∏àczeniem okresu,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) rozpoczyna si´ nie wczeÊniej
ni˝ z poczàtkiem pi´tnastego dnia od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia (karencja), chyba ˝e ubezpieczyciel na
piÊmie wyrazi∏ zgod´ na skrócenie okresu karencji.

4.

Obowiàzki ubezpieczajàcego
§ 104
1.

W ubezpieczeniu zwierzàt od padni´cia lub skierowania na
ubój z koniecznoÊci, ubezpieczyciel wymaga:
1) za∏àczenia do umowy ubezpieczenia opinii lekarza
weterynarii wyznaczonego przez ubezpieczyciela
o stanie zdrowia zwierzàt i miejscu ubezpieczenia, wraz
z podaniem nr kolczyków lub innych dopuszczonych
prawem oznaczeƒ zwierzàt gospodarskich lub opisem
koni, wystawionej wed∏ug wzoru obowiàzujàcego
u ubezpieczyciela, w ciàgu 7 dni przed zawarciem
umowy je˝eli:
a) wartoÊç stada zwierzàt przekracza 30.000,00 PLN
lub iloÊç byd∏a przekracza 15 sztuk,
b) wartoÊç konia lub stada koni przekracza
10.000,00 PLN,
2) za∏àczenia do umowy ubezpieczenia opinii lekarza
weterynarii opiekujàcego si´ zwierz´ciem lub stadem
o stanie zdrowia zwierzàt i miejscu ubezpieczenia, wraz
z podaniem nr kolczyków lub innych dopuszczonych
prawem oznaczeƒ zwierzàt gospodarskich lub opisem
koni, wystawionej wed∏ug wzoru obowiàzujàcego
u ubezpieczyciela, w ciàgu 7 dni przed zawarciem
umowy je˝eli:
a) wartoÊç
stada
zwierzàt
nie
przekracza
30.000,00 PLN lub iloÊç byd∏a nie przekracza
15 sztuk,
b) wartoÊç konia lub stada koni nie przekracza
10.000,00 PLN,

za∏àczenia do umowy ubezpieczenia kopii paszportu
konia w przypadku ubezpieczenia konia,
4) okreÊlenia rodzaju zwierzàt z podzia∏em na grupy,
dokonane zgodnie z § 98 ust.1, podania informacji
o sposobie u˝ytkowania konia w ramach okreÊlonej
grupy.
W ubezpieczeniu zwierzàt od padni´cia lub skierowania na
ubój z koniecznoÊci do obowiàzków ubezpieczajàcego
nale˝y w szczególnoÊci:
1) przestrzeganie podstawowych zasad piel´gnacji
i ˝ywienia oraz utrzymywania w∏aÊciwych warunków
zoohigienicznych, a tak˝e wykonywania zabiegów
profilaktycznych wskazanych przez ubezpieczyciela,
2) zawiadomienie w razie podejrzenia wystàpienia
choroby zakaênej u zwierz´cia w∏aÊciwych s∏u˝b
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ustawy
o zwalczaniu chorób zakaênych, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 1997r. Nr 60, poz. 369, z póên. zmianami),
3) w razie wypadku lub choroby zwierz´cia
– natychmiastowe wezwanie lekarza weterynarii
i stosowanie si´ do jego zaleceƒ,
4) dokonywanie szczepieƒ zgodnie z wymogami
profilaktyki weterynaryjnej,
5) oznakowanie zwierz´t zgodnie z przepisami prawa
dotyczàcymi znakowania zwierzàt,
6) umo˝liwienie ubezpieczycielowi, w ka˝dym czasie,
przeprowadzenia ogl´dzin ubezpieczonych zwierzàt
oraz pomieszczeƒ, w których przebywajà i stosowanie
si´ do obowiàzujàcych przepisów przewozowych
i sanitarno-weterynaryjnych.
W przypadku powstania szkody w zwierz´tach wskutek:
1) padni´cia – obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest
niezw∏oczne (natychmiast po padni´ciu) przed
zagospodarowaniem padliny wezwanie lekarza
weterynarii w celu wydania opinii ustalajàcej przyczyn´
padni´cia,
2) padni´cia – obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest
oddanie padliny w celu utylizacji przez podmioty do
tego uprawnione,
3) padni´cia – obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest
niezw∏oczne
poinformowanie
o
tym
fakcie
ubezpieczyciela (nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 dnia
roboczego od daty jej powstania lub uzyskania o niej
wiadomoÊci) i dostarczenie:
a) opinii lekarza weterynarii ustalajàce przyczyn´
padni´cia,
b) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego odbiór padliny
przez podmiot do tego uprawniony,
c) je˝eli sprzedano pozosta∏oÊci po szkodzie
– rachunku wydanego przez upowa˝nionà
jednostk´,
4) skierowania na ubój z koniecznoÊci (dobicia zwierz´cia)
– obowiàzkiem ubezpieczajàcego jest niezw∏oczne
poinformowanie o tym fakcie ubezpieczyciela (nie
póêniej ni˝ w ciàgu 1 dnia roboczego od daty jej
powstania lub uzyskania o niej wiadomoÊci)
i dostarczenie:
a) decyzji lub opinii lekarza weterynarii o koniecznoÊci
skierowania zwierz´cia na ubój z koniecznoÊci wraz
z uzasadnieniem lub opinii lekarza weterynarii
przeprowadzajàcego poubojowe badanie mi´sa,
b) rachunku wydanego przez jednostk´ uprawnionà
do skupu za zakupione od poszkodowanego
zwierz´ lub za jego tusz´,
c) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego odbiór padliny
przez podmiot do tego uprawniony w przypadku
braku mo˝liwoÊci sprzeda˝y zwierz´cia lub jego
tuszy.
5) padni´cia lub skierowania na ubój z koniecznoÊci na
˝àdanie
ubezpieczyciela
obowiàzkiem
ubezpieczajàcego jest umo˝liwienie zabezpieczenia
paszy do przeprowadzenia badaƒ laboratoryjnych.
W przypadku niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego
któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 1-3,
ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie tych
obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub jej
rozmiar.

§ 106

3)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

DZIA¸ III
ROZDZIA¸ XI
POSTANOWIENIA KO¡COWE
OÊwiadczenia i zawiadomienia
§ 107
1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

WysokoÊç odszkodowania ustala si´ w granicach sum
ubezpieczenia, w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci
poniesionej szkody okreÊlonej na podstawie cen
rynkowych. W przypadku okreÊlonym w § 99 ust.3
odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia nie mo˝e byç
wy˝sze ni˝ 30% sumy ubezpieczenia.
WysokoÊç szkody ustala si´ wed∏ug cen obowiàzujàcych
w dniu ustalenia odszkodowania.
Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela stanowi
suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia.
Z ustalonej wysokoÊci szkody, po uwzgl´dnieniu
ewentualnych pozosta∏oÊci, potràca si´ udzia∏ w∏asny
ubezpieczajàcego w wysokoÊci 10% wartoÊci szkody, nie
mniej ni˝ 300,00 PLN w przypadku byd∏a i koni oraz
w wysokoÊci 10% wartoÊci szkody, nie mniej ni˝ 50,00 PLN
w przypadku pozosta∏ych rodzajów zwierzàt.
Udzia∏ w∏asny w szkodzie, o którym mowa w ust. 4 nie mo˝e
byç zniesiony.
Udzia∏ w∏asny w szkodzie, o którym mowa w ust. 4 mo˝e
zostaç zwi´kszony do 25% poprzez wprowadzenie
dodatkowej zni˝ki sk∏adki w umowie ubezpieczenia.

Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do
ubezpieczyciela powinny byç sk∏adane w formie pisemnej
za pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym.
Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do informowania
ubezpieczyciela o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu
siedziby
przedsi´biorstwa
lub
innej
jednostki
organizacyjnej.
Je˝eli ubezpieczajàcy zmieni∏ siedzib´ i nie zawiadomi∏
o tym ubezpieczyciela, pismo ubezpieczyciela skierowane
do ostatniej znanej siedziby ubezpieczajàcego wywiera
skutki prawne od chwili, w której by∏oby dor´czone, gdyby
ubezpieczajàcy nie zmieni∏ siedziby.
Regres ubezpieczeniowy
§ 108

1.

2.

3.

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoÊci
odszkodowania
§ 105

Z ustalonej wysokoÊci szkody odlicza si´ pe∏nà wartoÊç
pozosta∏oÊci po szkodzie.
Za wartoÊç pozosta∏oÊci po szkodzie uwa˝a si´ wartoÊç
tuszy zwierz´cia oraz skóry.
Je˝eli ubezpieczajàcy nie udokumentowa∏ kwoty uzyskanej
ze sprzeda˝y zdatnego do spo˝ycia mi´sa zwierz´cia
ubitego z koniecznoÊci, wysokoÊç szkody zmniejsza si´:
1) w ubezpieczeniu byd∏a – o 60%,
2) w ubezpieczeniu trzody chlewnej – o 80%,
3) w ubezpieczeniu byd∏a i trzody chlewnej, w przypadku
uznania mi´sa za mniej wartoÊciowe lub warunkowo
zdatne do spo˝ycia – o 50%.
4) w ubezpieczeniu koni – o 40%.
W razie nieudokumentowania sprzeda˝y skóry zwierzàt
ubitych z koniecznoÊci, odszkodowanie zmniejsza si´
o wartoÊç skóry wed∏ug cen stosowanych przez jednostki
skupu na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania.
Nie stosuje si´ odliczeƒ wartoÊci pozosta∏oÊci w szkodach
powsta∏ych wskutek padni´cia, a tak˝e skierowania na ubój
z koniecznoÊci, je˝eli mi´so uznane zosta∏o za niezdatne do
spo˝ycia, a ubezpieczajàcy przedstawi∏ pokwitowanie
odbioru padliny przez zak∏ad utylizacyjny.
W przypadku gdy ubezpieczajàcy otrzyma∏ lub jest
uprawniony do otrzymania odszkodowania za pad∏e lub
ubite z koniecznoÊci zwierz´ – z innych êróde∏ ni˝ umowa
ubezpieczenia, ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie
w kwocie stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy odszkodowaniem
nale˝nym na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia
a odszkodowaniem z innego êród∏a.
Niezale˝nie od ustalonego odszkodowania ubezpieczyciel
zwraca
poniesione
przez
ubezpieczajàcego
i udokumentowane oryginalnymi rachunkami zak∏adu
utylizacyjnego koszty utylizacji pad∏ych zwierzàt do 10%
sumy ubezpieczenia, z zastrze˝eniem, ˝e ∏àczna wyp∏ata
odszkodowania nie mo˝e przekroczyç sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.
Je˝eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
jest ni˝sza od jego wartoÊci w dniu szkody, wówczas
kwota ustalona zgodnie z postanowieniami §§ 105-106
zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma
ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartoÊci
w dniu szkody.

4.

Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na
ubezpieczyciela
przys∏ugujàce
ubezpieczajàcemu
roszczenie do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´,
do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.
Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
ubezpieczyciela, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym lub za którà ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç.
Ubezpieczajàcy
obowiàzany
jest
dostarczyç
ubezpieczycielowi wszelkich informacji i dokumentów oraz
dokonaç czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego
dochodzenia praw przez ubezpieczyciela, okreÊlonych
w ust. 1.
W razie niewykonania obowiàzków okreÊlonych w ust. 3,
a tak˝e w razie zrzeczenia si´ przez ubezpieczajàcego bez
zgody ubezpieczyciela praw przys∏ugujàcych mu do osób
trzecich z tytu∏u szkód, ubezpieczyciel mo˝e odmówiç
wyp∏aty odszkodowania w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
a w przypadku gdy odszkodowanie zosta∏o ju˝ wyp∏acone,
podlega ono zwrotowi w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
§ 109

W razie wàtpliwoÊci co do treÊci terminów finansowych u˝ytych
w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, za
miarodajne uwa˝a si´ definicje zawarte w wydanych przez
Ministra Finansów regulacjach dotyczàcych prowadzenia
rachunkowoÊci, obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
§ 110
Ubezpieczyciel i osoby u niego zatrudnione lub osoby
i podmioty, za pomocà których ubezpieczyciel wykonuje
czynnoÊci ubezpieczeniowe, sà obowiàzane do zachowania
tajemnicy dotyczàcej poszczególnych umów ubezpieczenia.
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§ 111
1.

2.

Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà
byç rozstrzygane przez sàdy wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej,
albo przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby
ubezpieczajàcego,
ubezpieczonego
lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç wynikajàce
z niej spory, pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego.
§ 112

Za∏àcznik nr 1 stanowi integralnà cz´Êç niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia.
§ 113
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzà w ˝ycie
z dniem 1.06..2006r. i majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawartych po tej dacie.
ZA¸ÑCZNIK NR 1
DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia za:
1) agrobiznes – uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç gospodarczà opartà na
operacjach i procesach gospodarczych, które poÊrednio
lub bezpoÊrednio zwiàzane sà z wytwarzaniem i dystrybucjà
produktów rolnych,
2) budowle – uwa˝a si´ trwale zwiàzane z gruntem obiekty
budowlane inne ni˝ budynki, wraz z instalacjami
i urzàdzeniami, stanowiàce ca∏oÊç technicznà i u˝ytkowà,
3) budynki – uwa˝a si´ obiekty budowlane, które sà trwale
zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà
przegród budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach,
wraz z wbudowanymi instalacjami, urzàdzeniami
technicznymi oraz zainstalowanymi na sta∏e elementami
wykoƒczeniowymi,
stanowiàce
ca∏oÊç
technicznà
i u˝ytkowà,
4) budynki inwentarskie – uwa˝a si´ budynki, w których
odbywa si´ chów zwierzàt gospodarskich lub koni,
5) ciàgnik rolniczy – uwa˝a si´ pojazd silnikowy
skonstruowany do u˝ywania ∏àcznie ze sprz´tem do prac
rolnych, leÊnych lub ogrodniczych; ciàgnik taki mo˝e byç
równie˝ przystosowany do ciàgni´cia przyczep oraz do
prac ziemnych,
6) chorob´ zwierz´cia – uwa˝a si´ szkody powsta∏e
w wyniku chorób oraz powik∏aƒ zwiàzanych z cià˝à,
porodem, zabiegiem lub operacjà przeprowadzonà przez
praktykujàcego lekarza weterynarii,
7) deszcz nawalny – uwa˝a si´ opad deszczu potwierdzony
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW),
o wspó∏czynniku nat´˝enia co najmniej 4 wed∏ug
stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych
przypadkach albo w braku mo˝liwoÊci uzyskania opinii
IMiGW ubezpieczyciel mo˝e stwierdziç fakt wystàpienia
deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego
i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bàdê
w bezpoÊrednim sàsiedztwie,
8) dym i sadz´ – uwa˝a si´ zawiesin´ czàsteczek w gazie
b´dàcà bezpoÊrednim skutkiem spalania, która nagle
wydoby∏a si´ ze znajdujàcego si´ w miejscu
ubezpieczonego mienia,
9) dzia∏alnoÊç agroturystycznà – uwa˝a si´ wynajmowanie
przez osoby fizyczne b´dàce posiadaczami gospodarstwa
rolnego pokoi, sprzeda˝ posi∏ków domowych i Êwiadczenie
w gospodarstwach rolnych innych us∏ug zwiàzanych
z pobytem turystów,
10) dzia∏alnoÊç rolniczà – uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç wytwórczà
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa i rybactwa
Êródlàdowego,
11) franszyz´ redukcyjnà – uwa˝a si´ ustalonà w umowie
ubezpieczenia
kwot´
pomniejszajàcà
∏àczne
odszkodowanie za wszystkie szkody wynik∏e z jednego
zdarzenia,
12) franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu zwierzàt od
padni´cia lub skierowania na ubój z koniecznoÊci
– uwa˝a si´ ustalonà w umowie ubezpieczenia liczb´
zwierzàt danego gatunku, za których padni´cie bàdê
skierowanie na ubój z koniecznoÊci ubezpieczyciel nie
wyp∏aca odszkodowania,
13) franszyz´ integralnà – uwa˝a si´ ustalonà w umowie,
uzgodnionà kwot´, do wysokoÊci której ubezpieczajàcy
sam ponosi skutki ka˝dej szkody; je˝eli jednak wartoÊç
szkody przekroczy t´ kwot´, wtedy ubezpieczyciel wyp∏aca
ca∏e nale˝ne odszkodowanie,
14) gospodarstwo rolne – uwa˝a si´ obszar u˝ytków rolnych,
gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u˝ytki
rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczajàcy ∏àcznie
powierzchni´ 1,0 ha, je˝eli podlega on w ca∏oÊci lub cz´Êci
opodatkowaniu podatkiem rolnym, a tak˝e obszar takich
u˝ytków i gruntów, niezale˝nie od jego powierzchni, je˝eli
jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiàca dzia∏
specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
15) grad – uwa˝a si´ opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´
z bry∏ek lodu,
16) huk ponaddêwi´kowy – uwa˝a si´ dzia∏anie fali
uderzeniowej wywo∏anej przez samolot podczas
przekraczania pr´dkoÊci dêwi´ku,
17) huragan – uwa˝a si´ dzia∏anie wiatru o pr´dkoÊci nie
mniejszej ni˝ 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut
Meteorologii
i
Gospodarki
Wodnej
(IMiGW);
w uzasadnionych przypadkach lub w braku mo˝liwoÊci
uzyskania opinii IMiGW ubezpieczyciel mo˝e stwierdziç fakt
wystàpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego
i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bàdê
w bezpoÊrednim sàsiedztwie,
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18) instalacje elektryczne – uwa˝a si´ urzàdzenia, przewody
i linie elektryczne (elektroenergetyczne) wchodzàce w sk∏ad
ró˝nych obiektów budowlanych,
19) kraje europejskie – uwa˝a si´ terytoria paƒstw
europejskich, paƒstw basenu Morza Âródziemnego, jak
równie˝ Wyspy Kanaryjskie oraz Madera,
20) krow´ mamk´ – uwa˝a si´ krow´ nale˝àca do rasy mi´snej
lub urodzonà z krzy˝ówki z rasà mi´snà, ze stada
utrzymywanego w celu wychowu cielàt na produkcj´ mi´sa
lub te˝ ja∏ówk´ spe∏niajàca te same kryteria,
21) krow´ mlecznà – uwa˝a si´ krow´ nale˝àca do rasy
mlecznej lub urodzonà z krzy˝ówki z rasà mlecznà,
22) ksi´g´ rejestracji zwierzàt – uwa˝a si´ rejestr prowadzony
w formie ksià˝kowej lub elektronicznej przez posiadaczy
zwierzàt w siedzibie stada odr´bnie dla poszczególnych
gatunków zwierzàt,
23) kradzie˝ maszyny rolniczej (sprz´tu) – uwa˝a si´ zabór
w celu przyw∏aszczenia maszyny rolniczej (sprz´tu)
z miejsca postoju lub gara˝owania (miejsca ubezpieczenia)
okreÊlonego w umowie ubezpieczenia,
24) kradzie˝ z w∏amaniem – uwa˝a si´ dokonanie albo
usi∏owanie dokonania zaboru mienia z lokalu po uprzednim
usuni´ciu si∏à zabezpieczenia lub otwarciu wejÊcia przy
u˝yciu narz´dzi; okreÊlenie dotyczy tak˝e sytuacji
wykorzystania podrobionego lub dopasowanego klucza,
bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca
wszed∏ wskutek w∏amania do innego lokalu lub w wyniku
rozboju, w którym sprawca ukry∏ si´ przed jego
zamkni´ciem, jeÊli pozostawi∏ Êlady mogàce s∏u˝yç jako
dowód jego ukrycia si´,
25) lawin´ – uwa˝a si´ gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie
mas Êniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,
26) lokal – uwa˝a si´ przestrzeƒ wydzielonà trwa∏ymi Êcianami,
stanowiàcà funkcjonalnà lub gospodarczà ca∏oÊç, s∏u˝àcà
zaspokojeniu potrzeb ubezpieczajàcego, u˝ytkowanà na
mocy posiadanego przez niego tytu∏u prawnego, sk∏adajàcà
si´ z jednego lub wi´kszej liczby pomieszczeƒ,
27) nak∏ady inwestycyjne – uwa˝a si´ wydatki poniesione na
remonty kapitalne i adaptacyjne, a tak˝e na wykoƒczenie
budynków lub lokali nie b´dàcych w∏asnoÊcià
ubezpieczajàcego,
28) nieszcz´Êliwy wypadek – uwa˝a si´ nagle zdarzenie
spowodowane przyczynà zewn´trznà, w wyniku którego
ubezpieczajàcy – niezale˝nie od swojej woli – dozna∏
uszkodzenia cia∏a, uszczerbku na zdrowiu lub zmar∏,
29) maszyn´ – uwa˝a si´ urzàdzenie zawierajàce mechanizm
lub zespó∏ mechanizmów s∏u˝àcy do przetwarzania energii
albo do wykonywania okreÊlonej pracy mechanicznej,
30) maszyn´ rolniczà (sprz´t) – uwa˝a si´ pojazd, maszyn´
lub narz´dzie s∏u˝àce do produkcji rolnej lub prowadzenia
gospodarstwa rolnego,
31) maszyn´ rolniczà (sprz´t) nielegalnie wprowadzona na
polski obszar celny – uwa˝a si´ maszyn´ rolniczà (sprz´t),
je˝eli:
a) nie zosta∏a dostarczona lub zg∏oszona do odprawy celnej,
b) zosta∏a wprowadzona do kraju z dope∏nieniem
obowiàzku celnego, ale bez zachowania obowiàzku
podania w zg∏oszeniu celnym lub innym dokumencie
danych zgodnych z rzeczywistoÊcià bàdê, gdy
naruszono ograniczenia prawne regulujàce obrót
maszynami rolniczymi (sprz´tem),
32) materia∏y i zapasy zgromadzone i przechowywane
w gospodarstwie rolnym – uwa˝a si´ pasze i od˝ywki dla
zwierzàt gospodarskich, nasiona na siew, sadzeniaki,
nawozy sztuczne i Êrodki ochrony roÊlin, cz´Êci zamienne
do maszyn i sprz´tu rolniczego, materia∏y opa∏owe
i budowlane,
33) osoby bliskie – uwa˝a si´ ma∏˝onka, osoby pozostajàce
w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst´pnych, zst´pnych,
teÊciów, zi´ciów i synowe, ojczyma, macoch´, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiajàcych,
34) osoby trzecie – uwa˝a si´ wszystkie osoby pozostajàce
poza stosunkiem ubezpieczeniowym,
35) osoba uprawniona – uwa˝a si´ wskazanà przez
ubezpieczajàcego osob´ fizycznà, uprawnionà do odbioru
nale˝nego odszkodowania na wypadek jego Êmierci,
36) osuni´cie si´ ziemi – uwa˝a si´ nie spowodowany
dzia∏alnoÊcià ludzkà ruch ziemi na stokach,
37) pastwisko – uwa˝a si´ teren poroÊni´ty zwartà okrywà
roÊlinnà, g∏ównie trawà, na którym wypasane sà zwierz´ta
gospodarskie lub konie,
38) post´powanie likwidacyjne – post´powanie dotyczàce
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia zg∏oszonego
ubezpieczycielowi jako wypadek ubezpieczeniowy,
zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia
39) powódê – uwa˝a si´ zalanie terenów w nast´pstwie
podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych
i stojàcych lub podniesienia si´ poziomu morskich wód
przybrze˝nych,
40) pojazd – uwa˝a si´ Êrodek transportu przeznaczony do
poruszania si´ po drodze oraz maszyn´ (sprz´t) lub
urzàdzenie do tego przystosowane,
41) pojazd samochodowy – uwa˝a si´ pojazd silnikowy,
którego konstrukcja umo˝liwia jazd´ z pr´dkoÊcià
przekraczajàcà 25 km/h; okreÊlenie to nie obejmuje ciàgnika
rolniczego,
42) pojazd wolnobie˝ny – uwa˝a si´ pojazd silnikowy, którego
konstrukcja ogranicza pr´dkoÊç jazdy do 25 km/h,
z wy∏àczeniem ciàgnika rolniczego,
43) pomieszczenia i budynki gospodarcze – uwa˝a si´
budynki, znajdujàce si´ na terenie gospodarstwa rolnego,
które nie podlegajà obowiàzkowemu ubezpieczeniu
budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego,
44) po˝ar – uwa˝a si´ dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza
palenisko lub powsta∏ bez paleniska i móg∏ rozprzestrzeniç
si´ o w∏asnej sile,
45) przepi´cie – uwa˝a si´ gwa∏towny wzrost napi´cia w sieci
elektrycznej
lub
elektronicznej,
spowodowany
wy∏adowaniami atmosferycznymi,

46) rabunek – uwa˝a si´ zabór mienia przy u˝yciu lub groêbie
natychmiastowego u˝ycia przemocy fizycznej na osobie
albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci,
47) ruchomoÊci domowe – uwa˝a si´ nast´pujàce
wyszczególnione i opisane w umowie ubezpieczenia mienie
znajdujàce si´ w budynkach mieszkalnych:
a) meble, sprz´t i zapasy gospodarstwa domowego,
odzie˝ i inne przedmioty wspólnego u˝ytku,
b) elektroniczny sprz´t audiowizualny wraz z antenà
satelitarnà, komputerowy wraz z licencjonowanym
oprogramowaniem, fotograficzny oraz muzyczny,
c) gotówk´ i inne Êrodki p∏atnicze (krajowe i zagraniczne),
d) dzie∏a sztuki, bi˝uteri´, wyroby z metali szlachetnych,
monety z∏ote i srebrne,
e) rowery,
sprz´t
turystyczny,
sportowy
oraz
rehabilitacyjny, w tym wózki inwalidzkie nie
podlegajàce rejestracji,
f) rzeczy ruchome czasowo znajdujàce si´ w posiadaniu
ubezpieczajàcego, je˝eli zosta∏y wypo˝yczone przez
organizacj´ sportowà, spo∏ecznà, klub lub innà
jednostk´ organizacyjnà, o ile wypo˝yczenie zosta∏o
udokumentowane,
g) urzàdzenia warsztatów cha∏upniczych – pod warunkiem
ich wyszczególnienia i dok∏adnego opisu we wniosku
ubezpieczeniowym,
h) broƒ myÊliwskà,
48) sabota˝ – uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane
z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne
lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom
w celu zdezorganizowania transportu publicznego, lub
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw albo instytucji wszelkiego typu,
49) sieç elektronicznà – uwa˝a si´ urzàdzenia wraz z uk∏adami
po∏àczeƒ mi´dzy nimi, s∏u˝àce do przesy∏ania
i przetwarzania wszelkiego rodzaju danych, g∏osu, wizji oraz
innych rodzajów przekazu za pomocà sygna∏ów
elektronicznych (napi´cia lub pràdu o amplitudzie sta∏ej,
zmiennej lub nieciàg∏ej),
50) sieç elektrycznà (elektroenergetycznà) – uwa˝a si´ cz´Êç
systemu
elektroenergetycznego,
obejmujàcà
linie
przesy∏owe napowietrzne i kablowe oraz stacje
transformatorowo-rozdzielcze,
51) skierowanie zwierz´cia na ubój z koniecznoÊci – uwa˝a
si´
szkody,
które
powsta∏y
wskutek
uboju
przeprowadzonego na pisemne polecenie lekarza, gdy:
a) nie by∏o szans na wyleczenie zwierz´cia i istnia∏o
uzasadnione prawdopodobieƒstwo padni´cia,
b) w nast´pstwie wypadku lub choroby konieczne by∏o
skrócenie cierpieƒ zwierz´cia lub ratowanie wartoÊci
rzeênej,
c) agresywnoÊç zwierz´cia zagra˝a∏a ˝yciu lub zdrowiu
ludzi obs∏ugujàcych to zwierz´.
52) sp∏yw wód po zboczach – uwa˝a si´ zalanie terenów
wskutek dzia∏ania wód sp∏ywajàcych po stokach lub
zboczach,
53) sta∏e elementy budynku wchodzàcego w sk∏ad
gospodarstwa rolnego – uwa˝a si´ cz´Êci zamontowane
lub wbudowane w sposób trwa∏y w b´dàcym w posiadaniu
rolnika obiekcie budowlanym, który jest trwale zwiàzany
z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za pomocà przegród
budowlanych oraz posiadajàcym fundamenty i dach;
definicja dotyczy wy∏àcznie ubezpieczenia sta∏ych
elementów, które nie podlegajà ubezpieczeniu w ramach
obowiàzkowego ubezpieczenia budynków chodzàcych
w sk∏ad gospodarstwa rolnego:
a) meble (np. szafy wn´kowe, zabudowa kuchni),
b) elementy zabudowy wewn´trznej (np. antresole, piece
i kominki), okna i drzwi zewn´trzne oraz wewn´trzne
(∏àcznie z oszkleniem, zamkni´ciami i urzàdzeniami
zabezpieczajàcymi), parapety wewn´trzne, tynki,
przegrody (kojce) dla zwierzàt,
c) wewn´trzne Êcianki dzia∏owe o konstrukcji szkieletowej
(np. gipsowo – kartonowe),
d) sieç wodno-kanalizacyjnà, elektrycznà, wentylacyjnà
lub klimatyzacyjnà, gazowà lub grzewczà wraz
z wyposa˝eniem (takim jak np. umywalki, zlewy, krany,
brodziki, piece, podgrzewacze, wanny, kabiny
prysznicowe, miski ust´powe z urzàdzeniami
sp∏ukujàcymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne,
grzejniki gazowe lub elektryczne), urzàdzenia
sygnalizacji alarmowej, zewn´trzne i wewn´trzne kraty,
˝aluzje i rolety,
e) elementy dekoracyjne (pow∏oki malarskie, wszelkiego
rodzaju okleiny lub wyk∏adziny sufitów, Êcian i pod∏óg),
54) szkod´ – uwa˝a si´ utrat´, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpoÊrednio wskutek obj´tego
umowà zdarzenia; za jednà szkod´ uwa˝ane sà wszystkie
uszkodzenia, utrata lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
powsta∏e wskutek tej samej przyczyny i majàce miejsce
w tym samym czasie; przez przyczyn´ rozumiane jest
ubezpieczone zdarzenie, które bezpoÊrednio powoduje
powstanie szkody,
55) szkod´ ca∏kowità w maszynie rolniczej (sprz´cie)
– uwa˝a si´ kradzie˝, jej ca∏kowite zniszczenie lub takie
uszkodzenie, ˝e orientacyjny koszt naprawy przekracza
70% wartoÊci rzeczywistej maszyny (sprz´tu) w stanie
bezpoÊrednio sprzed zdarzenia wywo∏ujàcego szkod´,
z dnia wystàpienia szkody,
56) szkody wodociàgowe – uwa˝a si´ szkody powsta∏e
w wyniku zalania bezpoÊrednio wskutek:
a) wydostania si´ wody, pary wodnej lub cieczy wskutek
uszkodzenia
urzàdzeƒ
sieci
wodociàgowej,
kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,
b) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej
sieci kanalizacyjnej,
c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów
w urzàdzeniach sieci okreÊlonych w ppkt. a),
d) samoczynnego
uruchomienia
si´
instalacji
tryskaczowych lub zraszaczowych z wy∏àczeniem

57)

58)

59)

60)

61)

62)
63)

64)

65)

66)

67)

przypadków b´dàcych nast´pstwem prób naprawy,
przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
Ênieg – uwa˝a si´ bezpoÊrednie dzia∏anie ci´˝aru Êniegu lub
lodu oraz przewrócenie si´ mienia sàsiedniego na
ubezpieczony budynek lub budowl´ wskutek dzia∏ania
ci´˝aru Êniegu lub lodu, powodujàce uszkodzenie jego
elementów konstrukcyjnych lub zawalenie si´,
Êrodki obrotowe – uwa˝a si´ materia∏y, wytworzone lub
przetworzone produkty gotowe,albo znajdujàce si´ w toku
produkcji pó∏produkty oraz towary nabyte w celu
sprzeda˝y, a tak˝e ziemiop∏ody, materia∏y i zapasy
zgromadzone i przechowywane w gospodarstwie rolnym,
zwierz´ta gospodarskie i konie,
terroryzm – uwa˝a si´ nielegalne akcje organizowane
z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne
lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoÊci,
dezorganizacji ˝ycia publicznego przy u˝yciu przemocy
oraz skierowane przeciw spo∏eczeƒstwu z zamiarem jego
zastraszenia dla osiàgni´cia celów politycznych lub
spo∏ecznych,
trz´sienie ziemi – uwa˝a si´ niewywo∏ane przez dzia∏alnoÊç
cz∏owieka zaburzenie systemu równowagi we wn´trzu
ziemi, któremu towarzyszà wstrzàsy i drgania gruntu,
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu – uwa˝a si´ takie
naruszenie sprawnoÊci organizmu, które polega na trwa∏ym
uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia powodujàc
upoÊledzenie czynnoÊci organizmu nie rokujàce poprawy,
uderzenie pioruna – uwa˝a si´ bezpoÊrednie wy∏adowanie
elektrycznoÊci atmosferycznej na ubezpieczone mienie,
uderzenie pojazdu – uwa˝a si´ uderzenie przez pojazd
mechaniczny w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje
pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez
ubezpieczajàcego lub osob´, za którà ponosi on
odpowiedzialnoÊç oraz szkód w pojazdach lub ich
∏adunkach,
udzia∏ w∏asny – uwa˝a si´ kwot´, o którà ubezpieczyciel
zmniejsza wyp∏acone odszkodowanie, ustalonà jako sta∏a
wartoÊç, procent sumy ubezpieczenia okreÊlonej w umowie
ubezpieczenia lub procent wysokoÊci szkody,
upadek statku powietrznego – uwa˝a si´ katastrof´ bàdê
przymusowe làdowanie statku powietrznego oraz upadek
jego cz´Êci lub ∏adunku,
urzàdzenie – uwa˝a si´ rodzaj mechanizmu lub zespó∏
elementów, przyrzàdów s∏u˝àcy do wykonania okreÊlonych
czynnoÊci u∏atwiajàcych prac´,
urzàdzenia elektryczne (elektroenergetyczne) – uwa˝a
si´ maszyny, osprz´t, aparaty przeznaczone bezpoÊrednio
lub poÊrednio do wytwarzania, przesy∏ania, przetwarzania,
rozdzielania i odbioru energii elektrycznej,

68) wandalizm – uwa˝a si´ rozmyÊlne bezprawne zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w lokalu przez
osoby trzecie dzia∏ajàce z zamiarem jego zniszczenia lub
uszkodzenia,,
69) wartoÊç odtworzeniowà (nowà) – uwa˝a si´ wartoÊç
odpowiadajàcà kosztom przywrócenia mienia do stanu
nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartoÊç
odpowiadajàcà kosztom odbudowy w tym samym
miejscu,
z
uwzgl´dnieniem
dotychczasowych
technologii, konstrukcji i standardu wykoƒczenia, przy
zastosowaniu
dotychczasowych
wymiarów
i materia∏ów,
b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia
– wartoÊç odpowiadajàcà kosztom zakupu lub
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju,
typu oraz o tych samych parametrach, powi´kszonà
o koszty transportu i monta˝u,
70) wartoÊci pieni´˝ne – uwa˝a si´:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne,
b) czeki, z wyjàtkiem czeków zakreÊlonych skasowanym
lub opatrzonym indosem
pe∏nomocniczym,
zawierajàcym wzmiank´ „wartoÊç do inkasa”,
„nale˝noÊç do inkasa” lub innà o podobnym
charakterze,
c) weksle, z wyjàtkiem weksli opatrzonych indosem
pe∏nomocniczym, zawierajàcym wzmiank´ „wartoÊç do
inkasa” lub innà o podobnym charakterze,
d) inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´,
z wy∏àczeniem kart p∏atniczych, kredytowych, charge
i debetowych,
e) z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i per∏y, a tak˝e platyn´ i pozosta∏e metale
z grupy platynowców,
71) wartoÊç rzeczywistà – uwa˝a si´ wartoÊç odtworzeniowà
(nowà), pomniejszonà o techniczne zu˝ycie,
72) wybuch – uwa˝a si´ gwa∏townà zmian´ stanu równowagi
uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub
pary wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´;
w odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych tego
rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za
wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y
rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów,
py∏ów, pary lub cieczy nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnieƒ;
za wybuch uwa˝a si´ równie˝ implozj´ polegajàcà na
gwa∏townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu
pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym,
73) wyposa˝enie – uwa˝a si´ nie stanowiàce cz´Êci sk∏adowej
budynku lub budowli ruchomoÊci domowe lub inne
ruchomoÊci stanowiàce typowe elementy s∏u˝àce do

74)

75)

76)

77)

78)
79)

80)
81)

prowadzenia przez ubezpieczajàcego gospodarstwa
rolnego lub dzia∏alnoÊci gospodarczej w miejscu
ubezpieczenia,
wyczynowe uprawianie sportu – uwa˝a si´:
a) uprawianie sportu w sekcjach lub klubach sportowych,
polegajàce na uczestniczeniu w treningach i zawodach
sportowych, jak równie˝ uprawianie sportu w celach
zarobkowych,
b) uczestniczenie
w
wyprawach
do
miejsc
charakteryzujàcych si´ ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi
lub
przyrodniczymi,
albo
w ekspedycjach,
wypadek ubezpieczeniowy – uwa˝a si´ zdarzenie
powodujàce powstanie szkody w czasie trwania
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, na wypadek zajÊcia
którego ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej
wypadek w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
– uwa˝a si´ zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody na
osobie lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela,
na
wypadek
zajÊcia
którego
ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej;
wszystkie szkody b´dàce nast´pstwem tego samego
zdarzenia, albo wynikajàce z tej samej przyczyny,
niezale˝nie od liczby osób poszkodowanych i ∏àcznej kwoty
rocznej, uwa˝a si´ za jeden wypadek i przyjmuje si´,
˝e mia∏y one miejsce w chwili wystàpienia pierwszej szkody,
wypadek zwierz´cia – uwa˝a si´ szkody wywo∏ane nag∏à,
zewn´trznà przyczynà, w wyniku której ubezpieczone
zwierz´ pad∏o lub zosta∏o skierowane na ubój wskutek
poniesionych obra˝eƒ,
zdarzenie obj´te ochronà ubezpieczeniowà – uwa˝a si´
wypadek ubezpieczeniowy,
zapadanie si´ ziemi – uwa˝a si´ obni˝enie poziomu terenu
z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni
w gruncie,
ziemiop∏ody – uwa˝a si´ plony roÊlin zebrane i z∏o˝one
w budynkach, stertach, stogach, kopcach i piwnicach,
zwierz´ta gospodarskie – uwa˝a si´ byd∏o, trzod´
chlewnà, drób, owce, kozy oraz inne zwierz´ta
z wy∏àczeniem koni w chowie domowym lub fermowym.

Cz∏onek Zarzàdu
Marcin Kotulski

Prezes Zarzàdu
Piotr Narloch
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