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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Biznes Pro Plus to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych skierowanych do przedsiębiorców, których majątek nie przekracza 15 mln zł, a obroty 30 mln zł. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków z wyposażeniem, budowli, środków obrotowych, maszyn
i urządzeń, nakładów inwestycyjnych, mienia pracowniczego oraz przyjętego w celu wykonania usługi wskutek zdarzeń losowych (np. pożaru), a także
kradzieży z włamaniem lub rabunku, z możliwością wyboru ochrony od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli
Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków wyłączonych z ochrony. InterRisk obejmuje również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 mienie: budynki, budowle i lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie,
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie osób trzecich,
mienie pracownicze, szyby i inne przedmioty od stłuczenia i pęknięcia,
sprzęt elektroniczny oraz programy od szkód materialnych

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
x ryzyk, które nie zostały wykupione np. w przypadku nie wykupienia
ubezpieczenia od wandalizmu InterRisk nie wypłaci odszkodowania za
umyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osobę trzecią

 mienie w transporcie krajowym
 koszty stałe działalności oraz utrata zysku w czasie przerwy lub zakłócenia
działalności na skutek wystąpienia szkody

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 assistance – organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów przez InterRisk

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody:

 Ochrona Prawna - organizacja i pokrycie kosztów obrony interesów
prawnych Ubezpieczonego w razie wystąpienia wypadku

!

które Ubezpieczony wyrządził umyślnie

!

powstałe wskutek strajków lub niepokojów społecznych

!

górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

!

wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej systemu ubezpieczeń
obowiązkowych

!

powstałe wskutek innych ryzyk niż wymienione w OWU np. kradzieży
zwykłej

!

powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku w obiektach
zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonymi w OWU

 OC w związku z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej
oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem
Suma gwarancyjna:
 mienie - ustalana jest przez Ubezpieczającego osobno dla poszczególnych
grup przedmiotów; dla niektórych przedmiotów oraz szkód obowiązują
dodatkowe limity np.: maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe
wykorzystywane poza miejscem ubezpieczenia – 30.000 zł, gotówka od
rabunku w transporcie – 30.000 zł, maszyny i urządzenia od uszkodzeń
i awarii – 100.000 zł, maszyny od szkód elektrycznych – 50.000 zł
 mienie w transporcie krajowym – do 300.000 zł w zależności od wyboru
przez Ubezpieczającego
 koszty stałe działalności oraz utrata zysku – max. 20% sumy ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz max. 300.000 zł
 assistance – max 1.000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy oraz max.
2.500 zł w rocznym okresie ubezpieczenia
 Ochrona Prawna – do wyboru 15.000 zł lub 30.000 zł
 OC – do 1.000.000 zł w zależności od wyboru przez Ubezpieczającego
z uwzględnieniem podlimitów określonych dla ryzyk dodatkowych np.
OC pracodawcy – 500.000 zł, OC za produkt – 600.000 zł, szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót budowlanych – 1.000.000 zł

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
na terytorium RP – ubezpieczenie mienia, stacjonarnego sprzętu elektronicznego, danych oraz nośników danych, mienia w transporcie krajowym, kosztów
stałych działalności oraz utraty zysku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, Ochrony Prawnej, assistance, OC
na terytorium Unii Europejskiej – ubezpieczenie: przenośnego sprzętu elektronicznego, oprogramowania seryjnego, oprogramowania niestandardowego
indywidualnego, systemów operacyjnych zakupionych niezależnie od sprzętu
na obszarze całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii – OC po rozszerzeniu o klauzulę zakresu terytorialnego

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotów ubezpieczenia
– niezwłoczne powiadomienie InterRisk o zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy (karencja).
Okresu karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in. z dniem:
a) upływu okresu ubezpieczenia,
b) odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
c) rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia,
d) wyczerpania sumy ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialności wskutek wypłacenia odszkodowań (świadczeń) o łącznej wysokości równej
sumie ubezpieczenia, gwarancyjnej lub limitowi odpowiedzialności.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
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RODZAJ INFORMACJI

NUMER ZAPISU Z WZORCA
UMOWNEGO

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§4; §6; §12-14; §18-20; §25; §26; §28; §29;
§34; §35; §36; §38; §43; §44; §46-49;
Załącznik 2 1/OC ust. 1-4; 2/OC ust. 1-5; 3/OC
ust. 1-2; 4/OC ust. 1; 5/OC ust. 1-2; 6/OC
ust. 1-2; 7/OC ust. 1; 8/OC ust. 1-2; 9/OC
ust. 1-2; 10/OC ust. 1; 11/OC ust. 1-2; 12/OC
ust. 1; 13/OC ust. 1-2; 14/OC ust. 1-3; 15/OC
ust. 1; 16/OC ust. 1-2; 17/OC ust. 1-2; 18/OC
ust. 1; 19/OC ust. 1; 20/OC ust. 1; 21/OC §1,
§2; 22/OC ust. 1; 23/OC ust. 1-2; 24/OC
ust. 1; 25/OC ust. 1
Załącznik 3 MSP01 ust. 1-2; MSP 02 ust. 1;
MSP 03, pkt 1; MSP 07 ust. 1; MSP 10;
MSP 11; MSP 19 ust. 1-3, 10; MSP 22 pkt 2, 5;
MSP 23 pkt 1; MSP 25 pkt 1-3; MSP 27 pkt 1;
MSP 30; MSP 38 pkt 1; MSP 39 pkt 1;
MSP 46 pkt 1, 3; MSP 50 pkt 1;
MSP 51 pkt 1-5, 9; MSP 69 pkt 1, 2; MSP 70
ust. 1-3; MSP 80 §1; MSP 90 §1; PRO 01
ust. 1-2; PRO 02 ust. 1-2,
Załącznik 4 §1-3, §6;
Załącznik 5 §1-3, §7;
Załącznik 6 §1-2, §5 ust. 1-2;
Załącznik 6a §1-2; §5 ust. 2;
Załącznik 7 §1-3, 6;
Załącznik 8 §1-3, §6;
Załącznik 9 §1-3, §6;

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

§7-9; §10 ust. 6; §21-23; §25 ust. 1 pkt 6,
ust. 4, 5, 11; §30-32; §34 ust. 1 pkt 1 lit. c;
§34 ust. 1 pkt 5; §34 ust. 4, 5, 11; §35 ust 3-5;
§39; §40-42; §43 ust 2, 3; §46 ust. 2; §47
ust. 3; §49 ust 2, 3;
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RODZAJ INFORMACJI

NUMER ZAPISU Z WZORCA
UMOWNEGO
Załącznik 2 1/OC ust. 5-8; 2/OC
ust. 6, 7; 3/OC ust. 3-5; 4/OC ust. 2-3; 5/OC
ust. 3-4; 6/OC ust. 3-4; 7/OC ust. 2-3; 8/OC
ust. 3-4; 9/OC ust. 2-4; 10/OC ust. 2-4; 11/OC
ust. 3-5; 12/OC ust. 3-4;
13/OC ust. 4-5; 14/OC ust. 4-5; 15/OC
ust. 2-5; 16/OC ust. 3-4; 17/OC ust. 3-5; 18/OC
ust. 2-4; 19/OC ust. 2-4; 20/OC ust. 2-4; 21/OC
§3, §6 ust. 2; 22/OC ust. 2-4; 23/OC
ust. 3-4; 24/OC ust. 2; 25/OC ust. 2-5;
Załącznik 3 MSP 02 ust 2, 4; MSP03 pkt 2, 3;
MSP 05; MSP 07 ust. 2, 3; MSP 19 ust. 4, 7-9,
11-14; MSP 22 pkt 1, 3, 4, 6; MSP 23 pkt 2, 3;
MSP 25 pkt 4-6; MSP 27 pkt 2; MSP 38 pkt 2, 3;
MSP 39 pkt 2, 3; MSP 46 pkt 2, 4;
MSP 50 pkt 2, 3; MSP 51 pkt 6, 7, 10-12;
MSP 69 pkt 3-5; MSP 70 ust. 4, 5;
MSP 80 §2-3; MSP 90 §2-3; PRO 01 ust 3, 4;
PRO 02 ust. 3, 4;
Załącznik 4 §4, §7;
Załącznik 5 §5, §6, §7 ust. 7 pkt 2;
Załącznik 6 §3, §4, §5 ust. 3;
Załącznik 6a §3-5;
Załącznik 7 §4, §5, §6 ust. 2;
Załącznik 8 §4, §5;
Załącznik 9 §4, §6 ust. 15

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia
w poszczególnych okresach trwania
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w którym roszczenie o wypłatę wartości
wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

BIZNES PRO
PRO PLUS
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OGÓLNE WARUNKI
WARUNKI UBEZPIECZENIA
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ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Biznes Pro Plus, zwane dalej „OWU” mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółkę Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136, prowadzącą działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93
z 5 listopada 1993 roku, zwaną dalej „InterRisk” z prowadzącymi działalność gospodarczą:
osobami prawnymi.
§2
1. Na podstawie niniejszych OWU zawierane są następujące ubezpieczenia:
1) w programie podstawowym:
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
2) w programie rozszerzonym – ubezpieczenia określone w pkt 1 oraz dowolnie
wybrane przez Ubezpieczającego wymienione niżej ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych,
programów i nośników danych zawierane na podstawie klauzuli stanowiącej
załącznik nr 4 do OWU,
b) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), zawierane na podstawie
klauzuli stanowiącej załącznik nr 5 do OWU,
c) ubezpieczenie kosztów stałych działalności zawierane na podstawie klauzuli
stanowiącej załącznik nr 6 do OWU,
d) ubezpieczenie utraty zysku zawierane na podstawie klauzuli stanowiącej
załącznik nr 6a do OWU,
e) ubezpieczenie wandalizmu, zawierane na podstawie klauzuli stanowiącej
załącznik nr 7 do OWU,
f ) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia zawieranych na
podstawie klauzuli stanowiącej załącznik nr 8 do OWU,
g) ubezpieczenie ochrony prawnej zawierane na podstawie klauzuli stanowiącej
załącznik nr 9 do OWU.
2. W programie podstawowym niezbędne jest zawarcie, co najmniej umowy
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§3
1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że w umowie
ubezpieczenia należy wskazać Ubezpieczonego. Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może on podnieść także przeciwko Ubezpieczonemu.
2. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia
dodatkowe lub odmienne, z tym że różnice między niniejszymi OWU, a treścią
umowy – InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy.
W razie niedopełnienia tego obowiązku InterRisk nie może powoływać się na różnicę
niekorzystną dla Ubezpieczającego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia
zawieranych w drodze negocjacji.
3. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

§4
Przez poniższe określenia użyte w OWU, dokumencie ubezpieczenia lub oświadczeniach
składanych w związku z umową ubezpieczenia – uważa się:
1) akcja ratownicza – działania mające na celu ratowanie ubezpieczonego mienia;
2) akty terroru – nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek
ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub
grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź
z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom,
obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd,
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego
przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy;
3) budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiący całość techniczną
i użytkową, wybudowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
4) budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundament i dach, wraz
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z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi
na stałe zewnętrznymi elementami wykończeniowymi, stanowiący całość techniczno-użytkową, wybudowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
5) CARGO – ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo);
6)

a – strata wyrażona w pieniądzu, nie wynikająca ze szkód
osobowych ani rzeczowych;

7) czynności życia prywatnego – czynności dnia codziennego podejmowane
działalności gospodarczej;
8) deszcz nawalny – opad deszczu, potwierdzony przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku wydajności co najmniej 4 (cztery)
według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku możliwości uzyskania
opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia, świadczące o działaniu deszczu nawalnego;
9) dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia;
10) dozór stały – ochrona ubezpieczonego mienia przez pracowników Ubezpieczonego lub koncesjonowaną agencję ochrony mienia;
11) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem
spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia
urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, lub są następstwem powstania
pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu;
12) działalność gospodarcza – działalność wytwórcza, budowlana, handlowa lub
usługowa, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły;
13) działalność zawodowa – działalność prowadzona przez Ubezpieczonego będą14) ELE – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych,
programów i nośników danych;
15) franszyza redukcyjna – ustalona w OWU, klauzulach lub umowie ubezpieczenia
wartość wyrażona procentowo lub kwotowo, o którą pomniejsza się odszkodowanie
za szkody wynikłe z jednego wypadku ubezpieczeniowego; franszyza redukcyjna
nie ma zastosowania w szkodach osobowych z OC; w KOSZ – ustalona w OWU,
klauzulach lub umowie ubezpieczenia liczba dni roboczych (czasowa franszyza
redukcyjna) obliczana poprzez pomnożenie średnich dziennych kosztów stałych
w okresie odszkodowawczym z określoną w umowie ubezpieczenia ilością dni
roboczych;
16) gotówka – krajowe i zagraniczne środki płatnicze, na które składają się monety
i banknoty;
17) grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
18)

– napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia bez zgody
lub wiedzy Ubezpieczonego;

19) huk ponaddźwiękowy – bezpośrednie działanie fali uderzeniowej wywołanej
przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku;
20) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/s, wyrządzającego
masowe szkody, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMiGW); w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod
uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o działaniu huraganu;
21) instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia (o napięciu znamionowym
do 1000V prądu zmiennego lub 1500V prądu stałego), stanowiąca układ przewodów w budynku, budowli lub lokalu wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym,
mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu
i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej; służy do dostarczania energii
elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników;
22) katastrofa budowlana – niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
23) KOSZ – ubezpieczenie kosztów stałych działalności;
24) koszty poszukiwania przyczyny szkody – koszty wykonania czynności
niezbędnych dla znalezienia elementów, których uszkodzenie bądź wada były
bezpośrednią przyczyną zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem
postanowień §6 ust. 1 pkt 2 lit. b OWU;
25) KR – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
26) kradzież z włamaniem:
a) w KR, ELE – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego oraz
zabezpieczonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OWU lokalu lub innego
miejsca zabezpieczonego w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły
i narzędzi oraz:
i.

po uprzednim usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi, czego
dowodami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia, lub
otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył
w wyniku kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku
(rozboju), albo

ii. przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli

Ubezpieczony nie był w stanie przy zachowaniu należytej staranności
tego faktu odkryć, a sprawca pozostawił ślady mogące stanowić dowód
jego ukrycia się,
b) w CARGO – zabór mienia przez sprawcę w następstwie usunięcia, za pomocą
użycia siły i narzędzi, zabezpieczenia (przeszkody materialnej), będącego
częścią konstrukcji środka transportu lub specjalnym jego zamknięciem,
utrudniającym dostęp do jego wnętrza; za kradzież z włamaniem uważa się
również zabór mienia przez sprawcę z jednoczesnym dokonaniem zaboru
środka transportu lub jego czasowym zawłaszczeniem;
27) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni,
błota ze zboczy górskich;
28) limit odpowiedzialności – w OG i KR ustalona w OWU lub umowie ubezpieczenia
w granicach sumy ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności InterRisk
za jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia
dla określonych przedmiotów ubezpieczenia lub rodzajów wypadków ubezpieczeniowych;
29) lokal – przestrzeń wydzielona w budynku trwałymi ścianami, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe
elementami wykończeniowymi, stanowiąca całość techniczną i użytkową, składająca się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, użytkowana wyłącznie przez
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą;

lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, wykonująca określone
czynności, usługi lub prace na zlecenie Ubezpieczonego będącego wykonawcą;
47) poszkodowany
nie będąca osobą prawną, względem której odpowiedzialność za wyrządzoną
w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą określoną
w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem wykorzystywanym do
prowadzenia tej działalności;
48) powódź – zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek następujących naturalnych zjawisk:
a) opadów atmosferycznych,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia się zatorów lodowych,
e) piętrzenia się wód spowodowanych oddziaływaniem silnego wiatru;
49) pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez
paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
50) pracownik
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na

30) maszyny, urządzenia, wyposażenie – rzeczowe składniki majątku wykorzystywane przez Ubezpieczonego w prowadzonej działalności gospodarczej, ujęte
w ewidencji środków trwałych oraz niskocenne składniki majątku;

z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika
uznaje się też praktykanta lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył
wykonywanie określonych czynności, usług lub prac;

31) miejsce ubezpieczenia – określone w umowie ubezpieczenia miejsce, w którym
przedmiot ubezpieczenia jest objęty ochroną ubezpieczeniową;

51) produkt – rzecz ruchoma, chociażby została połączona z inną rzeczą,
wyprodukowana przez Ubezpieczonego lub wprowadzona przez niego do
obrotu; za produkt uważa się również zwierzęta oraz energię;

32) mienie pracownicze – mienie osobiste pracowników Ubezpieczonego, znajdujące się za jego zezwoleniem w miejscu pracy oraz własne narzędzia niezbędne
do wykonywania pracy, z wyłączeniem gotówki, czeków, weksli, kart płatniczych,
dokumentów, biżuterii, komputerów przenośnych, telefonów komórkowych,
33) mienie osób trzecich – mienie ruchome stanowiące własność osób trzecich
przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie pisemnej umowy lub dowodów
przyjęcia potwierdzających fakt wydania tego mienia Ubezpieczonemu w celu
wykonania usługi prania, czyszczenia, naprawy, obróbki, przeróbki, sprzedaży,
przechowania lub innym celu wskazanym przez Ubezpieczonego, zgodnym
z umową zawartą pomiędzy Ubezpieczonym a osobą trzecią;
34) nakłady inwestycyjne – udokumentowane wydatki poniesione przed zaistnieniem szkody przez Ubezpieczonego na roboty wykończeniowe, instalacje, remonty
lub adaptacje w budynkach bądź lokalach, wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej;
35) napór śniegu:
a) bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na budynki lub budowle,
b) przewrócenie się mienia sąsiedniego (w tym także upadek jego części) na
ubezpieczony budynek lub budowlę wskutek działania ciężaru śniegu lub
lodu,
powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu;
36) niskocenne składniki majątku – sprzęt i wyposażenie, które ze względu na niską
wartość początkową zostały jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie
są ujęte w ewidencji środków trwałych Ubezpieczonego;
37) obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
38) OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
39) OG – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
40) OP – ubezpieczenie ochrony prawnej;
41) opady atmosferyczne – woda pochodząca z naturalnych opadów w postaci
deszczu, topniejącego śniegu i lodu lub gradu, powodująca zalanie przedmiotu
ubezpieczenia;
42) osoba bliska – małżonek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i
przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd opiekuńczy;
43) osoba trzecia – w OG, KR, OC – każda osoba nie będąca Ubezpieczającym lub
Ubezpieczonym;
44) osunięcie się ziemi – nie spowodowany działalnością człowieka ruch ziemi na
stokach;
45) podlimit – w OC ustalona w OWU lub umowie ubezpieczenia w granicach sumy
gwarancyjnej górna granica odpowiedzialności InterRisk za jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia dla określonych
rodzajów wypadków ubezpieczeniowych;
46) podwykonawca

52) przedsiębiorca
nie będąca osobą prawną wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą;
53) przepięcie – napięcie przekraczające wartości dopuszczalne określone przez
producenta dla danej maszyny lub urządzenia, pojawiające się wskutek nagłych
zmian napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej;
54) rabunek (rozbój):
a) w KR, ELE – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przez sprawcę, który
w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec Ubezpieczonego bądź jego
pracowników:
i.
ii. doprowadził te osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
b) w CARGO:
i.

zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę z zastosowaniem przemocy
dokonujących przewozu ubezpieczonego mienia,

ii. zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę, który przez zastosowanie
posiadającą klucze do otworzenia środka transportu przewożącego
ubezpieczone mienie albo sam go otworzył zrabowanymi kluczami;
55) RP – Rzeczpospolita Polska;
56) sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przesyłania informacji (danych)
pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci;
57) sieć elektroenergetyczna – część systemu elektroenergetycznego obejmująca
linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze;
58) skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia – szkody będące
wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia powstałe
w następstwie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem
ubezpieczenia;
59) suma gwarancyjna – w OC określona w OWU lub w umowie ubezpieczenia
kwota stanowiąca górna granicę odpowiedzialności InterRisk na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
60) suma ubezpieczenia – w OG, KR, ELE, SZYB, CARGO, WAN, KOSZ, OP – kwota
stanowiąca górną granicę odpowiedzialności InterRisk na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
61) system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym
suma ubezpieczenia ustalana jest w wysokości prawdopodobnej maksymalnej
straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia;
62) system ubezpieczenia na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym
suma ubezpieczenia powinna odpowiadać całkowitej wartości przedmiotu
ubezpieczenia;
63) szkoda:
a) w OG, KR, ELE, SZYB, CARGO, WAN – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia bezpośrednio wskutek wystąpienia wypadku
ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia,
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b) w OC
c) w KOSZ – koszty stałe działalności poniesione przez Ubezpieczonego w związku
z zajściem wypadku ubezpieczeniowego,
d) w OP – koszty pomocy prawnej poniesione przez Ubezpieczonego w związku
z zajściem wypadku ubezpieczeniowego;
64) szkoda osobowa – w OC: szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia osób trzecich oraz straty pozostające w normalnym
związku przyczynowym ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia
tych osób;
65) szkoda rzeczowa – w OC: utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osób
trzecich oraz straty pozostające w normalnym związku przyczynowym z utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem tych rzeczy;
66) SZYB – ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia;
67) środki obrotowe – mienie stanowiące własność Ubezpieczonego, zaliczane do
rzeczowych składników majątku obrotowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały
pomocnicze, opakowania, części zapasowe maszyn i urządzeń;
68) transport gotówki – przewożenie lub przenoszenie gotówki poza obrębem
ubezpieczonego lokalu przez Ubezpieczonego, pracowników Ubezpieczonego
wyznaczonych do wykonania transportu lub inne osoby upoważnione do
wykonywania transportu, najkrótszą drogą pomiędzy siedzibą lub oddziałem
69) trzęsienie ziemi – nie wywołane działalnością człowieka zaburzenie systemu
równowagi we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu;
70) Ubezpieczający – osoba zawierająca z InterRisk umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki;
71) Ubezpieczony – w OG, KR, OC, ELE, SZYB, CARGO, WAN, KOSZ, OP –

b) odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia
mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
i)

w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem
dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia,

ii) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadająca
cenie zakupu, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu
tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych parametrach,
powiększona o koszty (jeżeli występują) zwykłego transportu i montażu,
iii) w przypadku sprzętu elektronicznego, nośników danych i programów
– wartość odpowiadająca kosztom naprawy, wytworzenia lub cenie
zakupu nośników danych, oprogramowania lub fabrycznie nowego
sprzętu tego samego rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej
zbliżonych parametrach technicznych (według cen stosowanych przez
kosztów transportu i montażu,
iv) w przypadku szyb – wartość odpowiadająca cenie zakupu, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, gatunku,
z tego samego materiału oraz o tych samych parametrach, powiększona
o koszty (jeżeli występują) transportu, demontażu i montażu oraz wykonania napisów, ozdób i liter według istniejących wzorów,
v) w przypadku mienia w transporcie – wartość odpowiadająca kosztom
przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: wartość
odpowiadająca cenie zakupu, kosztom naprawy lub kosztom wytworzenia
nowego mienia lub najbardziej do niego zbliżonego pod względem
rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samym parametrach, jakie można
nabyć w miejscu i czasie załadowania; jeżeli osiągalna na rynku jest tylko
rzecz podobna, ale o lepszych parametrach, dokonywane są potrącenia
uwzględniające różnicę,

organizacyjną nie będąca osobą prawną, na rzecz której Ubezpieczający zawarł
umowę ubezpieczenia;

c) rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia
technicznego;

72) uderzenie pioruna – bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie lub środek transportu;

81) wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych zdarzenie można uznać
za wybuch tylko wówczas, gdy ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu
w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło
nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

73) uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu,
którego posiadaczem nie jest Ubezpieczony;
74) upadek drzew lub innych przedmiotów – nie będące następstwem działalności
ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części oraz nie będących
w używaniu Ubezpieczonego masztów i słupów, anten, żurawi budowlanych,
budynków, budowli lub ich części na ubezpieczone mienie;
75) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku
powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego w nim ładunku;
76) uprawniony – osoba lub osoby wskazane przez Ubezpieczonego do otrzymania
świadczenia lub odszkodowania; w przypadku niewyznaczenia uprawnionego
w razie śmierci Ubezpieczonego świadczenie lub odszkodowanie wypłaca się
poniżej wymienionym osobom w następującej kolejności oraz do wysokości
następujących udziałów:
a) współmałżonek Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że nie została orzeczona
separacja,
b) dzieci Ubezpieczonego – w częściach równych,
c) rodzice Ubezpieczonego – w częściach równych,
d) pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego będący spadkobiercami Ubezpieczonego – w częściach równych;

82) wypadek ubezpieczeniowy:
a) w OG, KR, SZYB, CARGO, KOSZ, ELE, WAN – zaistniałe w okresie ubezpieczenia niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym i niespodziewanym, związane z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością gospodarczą określoną w umowie ubezpieczenia lub z mieniem wykorzystywanym do prowadzenia tej działalności (w tym
też przewożonym), będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody objętej
zakresem ubezpieczenia,
b) w OC – działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje
wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
c) w OP – zgodnie z §3 Załącznika nr 9 Klauzula Ubezpieczenia Ochrony Prawnej;
83) zalanie – szkoda powstała bezpośrednio wskutek:
a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub
płynów z instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej
lub technologicznej na skutek awarii tych instalacji lub urządzeń,

77) WAN – ubezpieczenie wandalizmu;

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,

78) wandalizm – umyślne i bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie; w KR – umyślne i bezprawne zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia znajdującego się wewnątrz lokalu przez
osoby trzecie po uprzednim usunięciu przez te osoby przy użyciu siły i narzędzi
zabezpieczeń określonych w załączniku nr 1 do OWU;

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a,

79) wartości pieniężne:
a) czeki (z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych indosem
pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa”, „należność do
inkasa” lub inną o podobnym charakterze),
b) weksle (z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym, zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym charakterze),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych
(tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących
następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji
lub budynku;
84) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych
podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;
85) zużycie techniczne
eksploatacji, wskutek których zmniejsza się zdolność mienia do spełnienia
określonych funkcji.

c) akcje i obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu,
d) karty telefoniczne, znaczki skarbowe, znaczki pocztowe będące aktualnie
w obiegu, bilety komunikacji publicznej,
e) złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna
i pozostałe metale z grupy platynowców i wyroby z tych metali;
80) wartość:
a) księgowa brutto (ewidencyjna) – wartość mienia wynikająca z ewidencji
księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości
początkowej mienia, z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań,
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Przedsiębiorca
§5
Na podstawie OWU umowa OG, KR, OC, ELE, SZYB, WAN, CARGO, KOSZ lub OP może
zostać zawarta wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego prowadzącego zgodnie z przepisami
prawa księgi rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów oraz spełniającego
jednocześnie poniższe warunki:
1) łączna wartość mienia posiadanego przez Ubezpieczonego, które może być
objęte umową OG nie przekracza 15.000.000 zł;

2) obrót z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięty w ostatnim roku
podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym zostaje zawarta
umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przypadku rozpoczęcia
działalności gospodarczej) nie przekracza 30.000.000 zł.
Zwrot kosztów dodatkowych
§6
1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego InterRisk zwraca Ubezpieczonemu
faktycznie poniesione:
1) w granicach sum ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej określonej dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia lub rodzajów ubezpieczeń – koszty
wynikłe z zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym
lub zmniejszenia rozmiarów szkody, jeśli zastosowanie tych środków było celowe,
chociażby okazało się bezskuteczne;
2) w OG i KR:
a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sum ubezpieczenia
w wysokości nie przekraczającej 10% ustalonej wysokości szkody,
b) koszty poszukiwania przyczyny szkody w granicach sum ubezpieczenia
budynków, budowli lub lokali w wysokości nie przekraczającej 5% ustalonej
dla nich łącznej sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10.000 zł.
2. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego określonego w §29 ust. 2 i 3
InterRisk zwraca Ubezpieczonemu faktycznie poniesione i udokumentowane koszty
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia
uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile powstały one w związku
z kradzieżą z włamaniem.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 zwracane są w granicach łącznej sumy ubezpieczenia
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości nie przekraczającej 10% tej
sumy, jednak nie więcej niż 10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
zaistniałe w okresie ubezpieczenia oraz na wszystkie miejsca ubezpieczenia.
Wyłączenia odpowiedzialności
§7
1. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osobę zamieszkałą z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym:
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2) powstałe wskutek:
a)

nastąpiły na mocy aktu prawnego (niezależnie od jego formy) wydanego przez
uprawnione organy państwa lub na podstawie decyzji administracyjnej,

b) strajków lub niepokojów społecznych,
c) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, sabotażu,
d) aktów terroru, o ile nie wykupiono klauzuli MSP 03 (terroryzm),
e) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez
względu na źródło jego pochodzenia, w szczególności pochodzącego z paliwa
jądrowego lub jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
f ) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska (o ile nie rozszerzono ubezpieczenia
o klauzulę 11/OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe) lub ubezpieczonego mienia odpadami albo zanieczyszczeniami
emitowanymi do otoczenia;
3) górnicze w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
4) wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej sytemu ubezpieczeń obowiązkowych.
2. InterRisk jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę
umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że
wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osobę,
z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. W OG i KR ochrona ubezpieczeniowa ponadto nie obejmuje:
1) maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonych do likwidacji (lub na złom);
2) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o
wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także dzieł sztuki, antyków,
futer, kamieni szlachetnych, biżuterii, metali szlachetnych oraz akt, dokumentów,
rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych;
3) upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzewów, zwierząt, ptaków, ryb;
4) pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że

stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczonego lub mienie osób
trzecich;
5) programów komputerowych i nośników danych (nie dotyczy ELE), chyba że
stanowią środki obrotowe Ubezpieczonego, oraz danych zapisanych w wersji
elektronicznej (nie dotyczy ELE);
6) mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed
powstaniem szkody.
Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna
§8
1. Z zastrzeżeniem §41, sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną ustala Ubezpieczający odrębnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia.
2. Do umowy mają zastosowanie limity odpowiedzialności i podlimity określone w OWU
i klauzulach oraz ustalone w umowie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia, gwarancyjna, limit odpowiedzialności lub podlimit, o których
mowa w ust. 1 i 2, pomniejszane są o kwotę wypłaconego odszkodowania lub świadczenia aż do całkowitego wyczerpania, z zastrzeżeniem ust. 4. Wypłata odszkodowania
lub świadczenia powoduje pomniejszenie podlimitu, limitu odpowiedzialności oraz
pomniejszenie sumy ubezpieczenia bądź gwarancyjnej.
4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma ubezpieczenia,
suma gwarancyjna, limit odpowiedzialności lub podlimit mogą zostać uzupełnione
do pierwotnej wysokości lub podwyższone. Uzupełniona lub podwyższona suma
ubezpieczenia, suma gwarancyjna, limit odpowiedzialności lub podlimit stanowią
górną granicę odpowiedzialności InterRisk od określonego w umowie ubezpieczenia
dnia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu opłacenia dodatkowej
składki przez Ubezpieczającego.
5. O ile nie umówiono się inaczej, sumę ubezpieczenia ustala się bez uwzględnienia
podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT).
6. Jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości obejmującej podatek VAT,
odszkodowanie również będzie obejmowało ten podatek. Jeżeli suma ubezpieczenia
została ustalona w wysokości nie obejmującej podatku VAT, odszkodowanie nie
będzie tego podatku obejmować.
§9
1. Z zastrzeżeniem §25 ust. 5 suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości
ubezpieczonego mienia. W odniesieniu do budynków, budowli, maszyn, urządzeń
lub wyposażenia suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdej pozycji ujętej
w ewidencji środków trwałych.
2. W przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w różnych miejscach ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej wartości mienia
we wszystkich miejscach ubezpieczenia. Wykaz miejsc ubezpieczenia z podaniem
odrębnie dla każdego z nich adresu, przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia
stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych, Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić o tym InterRisk
oraz doubezpieczyć mienie do wyższej sumy ubezpieczenia. Podwyższona suma
ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk od określonego
w umowie ubezpieczenia dnia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu
opłacenia dodatkowej składki przez Ubezpieczającego.
Zawarcie umowy ubezpieczenia
§10
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych podanych przez Ubezpieczającego.
3. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od udokumentowania
danych podanych przez Ubezpieczającego.
4. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości InterRisk wszystkie znane
sobie okoliczności, o które InterRisk zapytywał w formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez InterRisk umowy ubezpieczenia
mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się
za nieistotne.
5. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać
do InterRisk zmiany okoliczności wymienionych w ust. 4, niezwłocznie po powzięciu
o nich wiadomości.
6. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem
ust. 4–5 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że
wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od:
1) uzyskania dodatkowych informacji mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego;
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2) dokonania indywidualnej oceny ryzyka;
3) wykonania oględzin miejsca ubezpieczenia lub ubezpieczonego mienia.
8. InterRisk potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia

3. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
przez Ubezpieczającego w terminie, InterRisk może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił
odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.

§11
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia, chyba że
strony umówiły się inaczej.
2. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.
Początek i koniec odpowiedzialności
§12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się nie wcześniej
niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że
umówiono się inaczej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje po
upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy OG (karencja).
3. Karencja, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku zawarcia
z InterRisk umowy ubezpieczenia OG dotyczącej tego samego mienia, w której okres
ubezpieczenia rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia
określonego w poprzedniej umowie ubezpieczenia.
§13
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) w OG, KR, OC, ELE, CARGO, KOSZ, WAN, SZYB i OP:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia,
b) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z §14 ust. 1,
c) z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonego mienia, chyba że wraz
z przeniesieniem własności tego mienia na nabywcę zostały przeniesione
prawa z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w §15,
d) z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania ubezpieczonego mienia bez zmiany w zakresie prawa własności,
e) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia InterRisk o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy InterRisk ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
f ) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania
do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności
z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
spowoduje ustanie odpowiedzialności,
g) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa
w §14 ust. 3,
h) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia grupowego
w każdym czasie;
2) w OG, KR, SZYB, WAN, KOSZ, OP – z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłacenia odszkodowania lub
odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia;
3) w OC – z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia lub jej podlimitu wskutek wypłacenia odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie gwarancyjnej lub jej podlimitowi w części
dotyczącej ryzyka, do którego miał zastosowanie podlimit;
4) w OC i OP – z dniem zakończenia przez Ubezpieczonego prowadzenia działalności
gospodarczej lub przejęcia tej działalności przez inny podmiot, lub z dniem utraty
posiadania mienia, z którym wiąże się udzielona ochrona ubezpieczeniowa.

Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
§15
1. W razie zbycia ubezpieczonego mienia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być
przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia wymaga
zgody InterRisk, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody InterRisk, jeżeli
nabywcą mienia jest dotychczasowy posiadacz będący korzystającym na podstawie
umowy leasingu albo kredytobiorcą, któremu bank oddał przewłaszczone
mienie do używania, a dotychczasowy posiadacz był w umowie ubezpieczenia
Ubezpieczającym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zbywca lub nabywca mienia najpóźniej w dniu
jego zbycia zobowiązany jest zawiadomić InterRisk o fakcie przeniesienia praw z umowy
ubezpieczenia, dostarczając do InterRisk dokument potwierdzający przeniesienie
tych praw. InterRisk potwierdza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę mienia w formie pisemnej.
4. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę mienia przechodzą
także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą InterRisk umówiły
się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków, zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia własności mienia na
nabywcę.
5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 2, nie zostały przeniesione na nabywcę mienia,
stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia własności mienia na nabywcę.
6. Postanowień ust. 1–5 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały
lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku
ubezpieczeniowego.
Składka
§16
1. Wysokość należnej składki określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników
oceny ryzyka, a w szczególności:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) zadeklarowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia, gwarancyjnych lub ich podlimitów;
3) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
4) zakresu ubezpieczenia;
5) okresu ubezpieczenia;
6) miejsca ubezpieczenia;
7) sposobu zabezpieczenia mienia;
8) szkodowości.
3. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy obowiązującej w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
4. InterRisk może zastosować zwyżki lub zniżki składki ubezpieczeniowej.
5. Wysokość ostatecznej składki ubezpieczeniowej oblicza się stosując zwyżki i zniżki
w kwocie zasadniczej składki.
6. InterRisk może zastosować zwyżki składki w szczególności z tytułu:
1) obniżonego stopnia bezpieczeństwa pożarowego budynku;
2) zniesienia określonej w OWU franszyzy redukcyjnej;
3) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
4) rozłożenia płatności składki na raty;
5) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych;

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
§14
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku,
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może zażądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
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6) szkodowego przebiegu ubezpieczenia.
7. InterRisk może zastosować zniżki składki w szczególności z tytułu:
1) stosowania urządzeń służących do wykrywania i alarmowania o pożarze oraz
stosowania ponadstandardowych środków służących do gaszenia pożaru;
2) stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, innych niż określone w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU;
3) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia wyższej niż określona w OWU franszyzy
redukcyjnej;
4) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.
8. Składka ubezpieczeniowa na wniosek Ubezpieczającego może zostać rozłożona na
raty.

9. Wysokość składki lub rat składki z tytułu udzielonej przez InterRisk ochrony
ubezpieczeniowej, jak również terminy płatności określone są w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
10. Składka za ubezpieczenie płatna jest w dniu zawarcia umowy, chyba że strony umowy
ustaliły w umowie ubezpieczenia późniejszy termin płatności. W przypadku płatności
ratalnej, pierwsza rata składki jest płatna w dniu zawierania umowy ubezpieczenia,
natomiast kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są w terminach płatności
określonych w umowie ubezpieczenia.
11. W przypadku, gdy składka lub rata składki za ubezpieczenie płatna jest w formie
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień opłacenia składki lub raty
składki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek InterRisk.
12. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, przez który udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
13. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na
który została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
14. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości InterRisk nieprawdziwe dane mające
wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do dopłaty składki
ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka
należałaby się InterRisk gdyby podano dane prawdziwe a składką ubezpieczeniową
przyjętą w umowie ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od InterRisk
wezwania do dopłaty składki ubezpieczeniowej.
ROZDZIAŁ 2
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA l INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Przedmiot ubezpieczenia
§17
Przedmiotem ubezpieczenia w umowie OG jest następujące mienie, zgłoszone do
ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia:
1) używane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące
się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:

3) wybuch;
4) upadek statku powietrznego.
4. Zakres rozszerzony obejmuje szkody spowodowane wypadkami ubezpieczeniowymi,
o których mowa w ust. 3, oraz dodatkowo:
1) deszcz nawalny;
2) dym i sadza;
3) grad;
4) huk ponaddźwiękowy;
5) huragan;
6) katastrofa budowlana;
7) lawina;
8) napór śniegu;
9) opad atmosferyczny;
10) osunięcie się ziemi;
11) trzęsienie ziemi;
12) uderzenie pojazdu;
13) upadek drzew lub innych przedmiotów;
14) zalanie;
15) zapadanie się ziemi.
5. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia
określony w ust. 4 może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek powodzi.
6. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy OG mogą zostać włączone następujące
klauzule dodatkowe określone w załączniku nr 3 do OWU:
1) MSP 01 Klauzula reprezentantów;
2) MSP 02 Klauzula przepięć;
3) MSP 03 Klauzula terroryzmu;
4) MSP 04 Klauzula automatycznego pokrycia;
5) MSP 05 Klauzula Leeway;

a) budynki,
b) budowle,

6) MSP 06 Klauzula płatności;

c) lokale,

7) MSP 07 Klauzula miejsc ubezpieczenia;

d) maszyny,

8) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;

e) urządzenia,

9) MSP 09 Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia;

f ) wyposażenie,

10) MSP 10 Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia;

g) środki obrotowe,

11) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;

h) nakłady inwestycyjne,

12) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;

i)

13) MSP 22 Klauzula drobnych prac budowlano-montażowych;

gotówka;

2) mienie osób trzecich;

14) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;

3) mienie pracownicze.

15) MSP 25 Klauzula rozmrożenia;
16) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców;
Zakres terytorialny
§18

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, mienie, o którym mowa w §17, objęte jest ubezpieczeniem na
terytorium RP w miejscu określonym w dokumencie ubezpieczenia.
2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa ulega rozszerzeniu na inne, niż określone w ust. 1,
miejsca na terytorium RP, w przypadku ubezpieczenia:
1) mienia pracowniczego – w każdym miejscu wykonywania pracy przez pracownika
wykonywanej na polecenie Ubezpieczonego;
2) maszyn, urządzeń lub środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia prac
wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego poza miejscem
ubezpieczenia – w miejscu ich prowadzenia oraz w czasie transportu do tego
miejsca i z powrotem.
Zakres ubezpieczenia
§19
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w mieniu, o którym mowa
w §17, w okresie ubezpieczenia wskutek zajścia w miejscu ubezpieczenia wypadku
ubezpieczeniowego.
2. W zależności od wyboru Ubezpieczającego mienie, o którym mowa w §17, może
zostać ubezpieczone w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
3. Zakres podstawowy obejmuje szkody spowodowane następującymi wypadkami
ubezpieczeniowymi:
1) pożar;
2) uderzenie pioruna;

17) MSP 30 Klauzula przeniesienia mienia;
18) MSP 38 Klauzula ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji;
19) MSP 39 Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni
wolne od pracy;
20) MSP 46 Klauzula szkód w następstwie braku dostaw mediów;
21) MSP 50 Klauzula zalań wodą z akwarium;
22) MSP 51 Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych;
23) MSP 69 Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii;
24) MSP 70 Klauzula pękania mrozowego;
25) MSP 80 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
26) MSP 90 Klauzula ubezpieczenia assistance.
7. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą
dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia, może zostać włączona klauzula
kosztów utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków-recept (PRO 01)
określona w załączniku nr 3 do OWU.
Zwrot kosztów dodatkowych
§20
1. W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną
od szkód powstałych wskutek:
1) akcji gaśniczej lub ratowniczej;
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2) wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem wypadku
ubezpieczeniowego.
2. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie za koszty, o których mowa
w §6 ust. 1 pkt 2 lit. a, jest zmniejszane zgodnie z zasadą proporcji, o której mowa w
§25 ust. 5.
Wyłączenia odpowiedzialności
§21
1. Poza włączeniami, o których mowa w §7, ubezpieczenie nie obejmuje:
1) budynków, budowli lub lokali przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się
w nich mienia;
2) mienia będącego w trakcie:
a) budowy, przebudowy, modernizacji, remontu i robót budowlanych, na które
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wymagane jest uzyskanie zezwolenia,
b) montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczoodbiorczego;
3) budynków, budowli i lokali oraz znajdującego się w nich mienia, jeśli zaprzestano
prowadzenia w nich działalności gospodarczej lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że InterRisk został o tym fakcie powiadomiony i pisemnie potwierdził ochronę ubezpieczeniową;
4) namiotów, kiosków drewnianych bez fundamentów, straganów, namiotów foliowych, szklarni, inspektów, znajdującego się w nich mienia (z wyjątkiem mienia
składowanego na zewnątrz budynku, budowli lub lokalu, zabezpieczonego
zgodnie z wymogami określonymi w §6 załącznika nr 1 do OWU);
5) budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, surowców i innego mienia
związanego bezpośrednio z produkcją wydobywczą: kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej i gazu ziemnego, rud żelaza i metali
nieżelaznych oraz torfu;
6) mienia, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem
lub z wymaganiami i zaleceniami producenta lub dostawcy, co do warunków
przechowywania, składowania lub eksploatacji, chyba że sposób przechowywania,
składowania lub eksploatacji nie miał wpływu na powstanie wypadku
ubezpieczeniowego.
2. Ponadto poza wyłączeniami, o których mowa w §7, ubezpieczenie nie obejmuje
szkód:
1) powstałych na skutek prowadzonych robót ziemnych bądź polegających na
zapadaniu lub osuwaniu się ziemi powstałych w wyniku działalności człowieka;
2) spowodowanych prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia pracami budowlanymi,
montażowymi lub instalacyjnymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, chyba
że InterRisk został o tym fakcie powiadomiony i pisemnie potwierdził ochronę
ubezpieczeniową;
3) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych lub remontów, a także powstałych wskutek braku konserwacji obiektów
budowlanych lub wynikających z faktu, że ich konstrukcja nie odpowiada przepisom ustawy Prawo budowlane;
4) spowodowanych wybuchem:
a) wywołanym przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych i innych,
b) w silnikach spalinowych, gdy wybuch był związany z ich naturalną funkcją
lub gdy został spowodowany normalnym ciśnieniem zawartych gazów,
c) lampy kineskopowej,
d) powstałym w przełącznikach elektrycznych lub elementach przełączających
wskutek występującego w nich ciśnienia gazu;
5) powstałych w ubezpieczonym mieniu wskutek poddawania go w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła technologicznego, albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia
lub ciepła technologicznego;
6) spowodowanych zakłóceniami lub przerwami w dostawie wody, gazu, energii
elektrycznej lub cieplnej, paliwa bądź przerwą w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a także w zasilaniu prądem elektrycznym maszyn i urządzeń produkcyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych lub chłodniczych, bez względu na ich
przyczynę;
7) w zewnętrznych (znajdujących się poza ubezpieczonym budynkiem/budowlą)
instalacjach elektrycznych, sieciach elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych spowodowanych przepięciem lub uderzeniem pioruna;
8) polegających na uszkodzeniu maszyn, urządzeń, wewnętrznych (znajdujących
się w ubezpieczonym budynku/budowli) instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych, do którego doszło w wyniku przepięcia, chyba że zakres ochrony
ubezpieczeniowej został rozszerzony na podstawie klauzuli przepięć (MSP 02),
określonej w załączniku nr 3 do OWU;
9) powstałych wskutek awarii elektrycznej, chyba że w jej następstwie powstał pożar
lub wybuch; wówczas InterRisk ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki
pożaru lub wybuchu;
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10) powstałych wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu
ubezpieczenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub technologicznej, pocenia się rur, podsiąkania fundamentów
lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych, a także oddziaływania wilgotnego i suchego powietrza, gwałtownych zmian temperatury lub
wilgotności powietrza, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, rozszerzania,
wyparowania, działania światła, zmian w kolorze, fakturze, strukturze, wykończeniu
lub zapachu, działania insektów, zapleśnienia i zagrzybienia, zmian i wahań w poziomie wody gruntowej (nie dotyczy zjawisk nagłych – zaistniałych w ciągu 48
godzin – będących skutkiem wypadków ubezpieczeniowych) lub przemarzania
ścian;
11) powstałych wskutek długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiadania lub
przemieszczania się gruntu, erozji morskiej albo rzecznej;
12) powstałych wskutek deszczu, gradu, naporu śniegu, opadów atmosferycznych, jeśli
do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub
drzwiowej albo niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory
(dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne) lub inne elementy budynku, jeżeli
obowiązek konserwacji i utrzymania stanu technicznego tych urządzeń należy do
Ubezpieczonego, a Ubezpieczony przy zachowaniu zwykłej staranności powinien
był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach, lub jeżeli wiedząc o istniejących
zaniedbaniach w tym zakresie nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, chyba że nie miało to wpływu na
powstanie wypadku ubezpieczeniowego;
13) powstałych na skutek błędów projektowych, konstrukcyjnych lub nieprawidłowego montażu;
14) powstałych wskutek załamania się dachu pod ciężarem śniegu lub lodu w przypadku, gdy konstrukcja dachu lub całego obiektu budowlanego była wykonana
niezgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub wytrzymałość konstrukcji
była obniżona, a wymagane remonty i konserwacje nie zostały wykonane, jeżeli
obowiązek wykonania remontu lub konserwacji spoczywał na Ubezpieczonym,
chyba że nie miało to wpływu na powstanie wypadku ubezpieczeniowego;
15) powstałych wskutek braku konserwacji budynku lub budowli, bądź spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych
lub remontów, jeżeli obowiązek wykonania remontu lub konserwacji spoczywał
na Ubezpieczonym, chyba że nie miało to wpływu na powstanie wypadku ubezpieczeniowego;
16) powstałych wskutek zalania bądź zawilgocenia wodą, parą wodną lub innymi
płynami w środkach obrotowych lub innym mieniu składowanym niżej niż 14 cm
nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu
gruntu lub na poziomie gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio
z góry;
17) w budowlach i urządzeniach wodnych powstałych wskutek działania wody,
z wyjątkiem szkód spowodowanych występującą w obrębie koryta rzeki lub
innego naturalnego lub sztucznego zbiornika falą powodziową o takiej wielkości
i sile działania, jaka nie została przewidziana przy projektowaniu budowli lub
urządzenia wodnego jako zbyt rzadko występująca;
18) powstałych wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne; niniejsze postanowienie nie
dotyczy maszyn, urządzeń lub środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia
prac wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego poza
miejscem ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia
§22
W przypadku: budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia górną granicę
odpowiedzialności InterRisk dla każdej z pozycji ewidencji środków trwałych stanowi
suma ubezpieczenia ustalona dla tej pozycji.
Limity odpowiedzialności
§23
1. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określone zostały uzgodnione przez strony umowy
limity odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wskazanych w umowie
wypadków ubezpieczeniowych, górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowią
te limity.
2. W przypadku szkód powstałych wskutek upadku drzew lub innych przedmiotów, w
umowie ubezpieczenia ma zastosowanie limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia
mienia dotkniętego szkodą, nie więcej jednak niż 100.000 zł.
3. W przypadku szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w umowie ubezpieczenia ma zastosowanie limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego
szkodą, nie więcej jednak niż 300.000 zł.
4. W przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających z działalności
prowadzonej przez Ubezpieczonego, w maszynach lub urządzeniach oraz w środkach
obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem ubezpieczenia, w umowie
ubezpieczenia ma zastosowanie limit w wysokości 30.000 zł.

Systemy ubezpieczeń
§24
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–3, umowa OG może zostać zawarta w następujących systemach
ubezpieczeń:
1) na sumy stałe;
2) na pierwsze ryzyko.
2. W systemie ubezpieczenia na sumy stałe jest ubezpieczone następujące mienie:
budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz mienie osób
trzecich.
3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko są ubezpieczone wyłącznie środki
obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka i mienie pracownicze.
4. W ubezpieczeniu na sumy stałe suma ubezpieczenia ustalana jest na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia dla:
1) budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia – dla poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia, według wartości:
a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacji) nie przekracza
50%,
b) odtworzeniowej (nowej), jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza
50%,
c) rzeczywistej;
2) mienia osób trzecich – według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia
dziennej wartości rzeczywistej mienia (bez uwzględnienia prowizji lub marży).
5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia w odniesieniu do każdego
przedmiotu ubezpieczenia ustala się w wysokości prawdopodobnej maksymalnej
straty, jaka może powstać wskutek jednego wypadku ubezpieczeniowego, przy czym
dla:
1) gotówki – w wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej przelicza się
na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia;
2) środków obrotowych – według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia;
3) nakładów inwestycyjnych – w wartości odtworzeniowej (nowej);
4) mienia pracowniczego – w wartości odpowiadającej iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników i przeciętnej wartości rzeczywistej mienia przypadającej na
jednego pracownika; w przypadku szkody limit sumy ubezpieczenia na jednego
pracownika równy jest ilorazowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby pracowników zatrudnionych w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z tym że suma ubezpieczenia przypadająca na jednego pracownika nie
może być wyższa niż 1.000 zł.
Ustalenie wysokości odszkodowania
§25
1. W zależności od wartości przyjętych do ubezpieczenia wysokość odszkodowania
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa się w granicach sum
ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności na podstawie cen z dnia zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w następujący sposób:
1) w przypadku budynków, budowli lub lokali – w wartości kosztów remontu lub
odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, udokumentowanych fakturą VAT wykonawcy lub kosztorysem przedłożonym przez
Ubezpieczonego, sporządzonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen
robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanymi w budownictwie
(Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych), przy ubezpieczeniu w
wartości:
a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacja) nie przekracza 50%,
b) odtworzeniowej (nowej) – w wysokości poniesionych wyżej wymienionych
kosztów,
c) rzeczywistej – po potrąceniu faktycznego zużycia technicznego ustalonego
na podstawie tabeli obliczania stopnia zużycia technicznego stosowanej
przez InterRisk (dostępna na stronie www.interrisk.pl; wartości w tabeli
aktualne na dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres trwania
ubezpieczenia);
2) w przypadku maszyn, urządzeń lub wyposażenia – według ceny zakupu, kosztów
naprawy lub wytworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz
o tych samych parametrach z uwzględnieniem poniesionych kosztów transportu
i montażu, udokumentowanych fakturą VAT zakupu, fakturą VAT naprawy
wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego, jeżeli szkodę usunął własnymi siłami,
przy ubezpieczeniu w wartości:
a) księgowej brutto – w pełnej wysokości wyżej wymienionych kosztów, przy
czym całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości
księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na dzień zajścia wypadku
ubezpieczeniowego, a w przypadku szkody częściowej, tej części wartości
księgowej brutto, która odpowiada procentowemu stopniowi uszkodzenia,
b) odtworzeniowej (nowej) – w wysokości poniesionych wyżej wymienionych

kosztów,
c) rzeczywistej – po potrąceniu faktycznego zużycia technicznego ustalonego
na podstawie tabeli obliczania stopnia zużycia technicznego stosowanej
przez InterRisk (dostępna na stronie www.interrisk.pl; wartości w tabeli
aktualne na dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres trwania
ubezpieczenia);
3) w przypadku środków obrotowych – według cen ich zakupu lub kosztów
wytworzenia;
4) w przypadku nakładów inwestycyjnych – w wartości odtworzeniowej (nowej);
5) w przypadku gotówki – w wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej
przelicza się na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego;
6) w przypadku mienia osób trzecich – w wartości kosztów naprawy uszkodzonych
przedmiotów po potrąceniu faktycznego zużycia technicznego ustalonego na
podstawie tabeli obliczania stopnia zużycia technicznego stosowanej przez
InterRisk (dostępna na stronie www.interrisk.pl; wartości w tabeli aktualne na
dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres trwania ubezpieczenia),
a w przypadku jego zniszczenia lub utraty – w wartości rzeczywistej, nie więcej
jednak niż wartość podana w umowie wykonania usługi lub dowodzie przyjęcia
(bez uwzględnienia prowizji lub marży);
7) w przypadku mienia pracowniczego – w wartości rzeczywistej z zastrzeżeniem,
że odszkodowanie przypadające na jednego pracownika nie może przewyższyć
kwoty równej ilorazowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego
i liczby pracowników zatrudnionych w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego
oraz nie może być wyższe niż 1.000 zł.
2. Odszkodowanie ustala się w wartości rzeczywistej zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. c lub ust. 1
pkt 2 lit. c w następujących przypadkach:
1) ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń lub wyposażenia
w wartości odtworzeniowej (nowej), jeżeli suma ubezpieczenia nie została
określona zgodnie z §24 ust. 4 pkt 1 lit. b;
2) jeżeli mienie dotknięte szkodą ubezpieczone w wartości odtworzeniowej nie
będzie naprawiane, remontowane lub odtwarzane;
3) jeżeli brak jest możliwości naprawienia, wyremontowania lub odtworzenia
zniszczonej, utraconej lub uszkodzonej maszyny, urządzenia lub wyposażenia ze
względu na fakt niedostępności na rynku części zamiennych lub przedmiotu
o identycznych lub możliwie zbliżonych parametrach technicznych.
3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub
sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia;
2) kosztów związanych ze zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie
ubezpieczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia;
3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do
przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.
4. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość rynkową pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy. Wartość rynkowa
jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia
mienia.
5. Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego, określona w umowie ubezpieczenia
suma ubezpieczenia, ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest niższa niż
wartość tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego
(niedoubezpieczenie), wysokość szkody pomniejsza się w takiej proporcji, w
jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu
zajścia wypadku ubezpieczeniowego (zasada proporcji), z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
Adekwatność sumy ubezpieczenia do wartości mienia ustala się dla poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie, z zastrzeżeniem że dla budynków, budowli,
lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia – w odniesieniu do poszczególnych pozycji
ewidencji środków trwałych.
6. Zasada, o której mowa w ust. 5, nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego
w wartości odtworzeniowej (nowej), jeżeli wartość tego mienia w dniu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego mienia.
7. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 5, nie stosuje się do mienia ubezpieczonego
w systemie na pierwsze ryzyko lub w przypadku wypadków ubezpieczeniowych, dla
których ustalono limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko.
8. Ponadto zasady proporcji, o której mowa w ust. 5, nie stosuje się w stosunku do osób
9. Jeżeli określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia ustalona dla
danego przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego (nadubezpieczenie), InterRisk odpowiada tylko do
faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu wypadku ubezpieczeniowego.
Nadpłacona z tego tytułu składka podlega zwrotowi Ubezpieczającemu.
10. W granicach ustalonych sum ubezpieczenia koszty remontu lub naprawy nie mogą
przekroczyć wartości odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia
przedmiotu ubezpieczenia, uwzględniając przy tym sposób ustalenia tej sumy oraz
wysokości odszkodowania.
11. InterRisk może zmniejszyć wysokość odszkodowania o kwotę odpowiadającą procentowi udzielonej zniżki w składce za zastosowanie dodatkowych, poza wymaganymi

BIZNES PRO
PRO PLUS
PLUS OGÓLNE
OGÓLNE WARUNKI
WARUNKI UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA 11
11
BIZNES

w OWU, środków zabezpieczenia mienia, jeżeli przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego były niesprawne lub zostały zdemontowane, bądź w chwili zajścia wypadku
ubezpieczeniowego nie były włączone, jeżeli obowiązek utrzymania sprawności tych
urządzeń lub ich włączenia spoczywał na Ubezpieczonym, a Ubezpieczony z winy
umyślnej nie wykonał tego obowiązku i miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego.
12. Do kwoty odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicznościami wypadku
ubezpieczeniowego i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, o których mowa w §6 ust. 1 oraz §20.
§26
1. Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami §25.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez InterRisk nie może
być wyższa od poniesionej szkody.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4–5, w OG odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną
w wysokości 300 zł, chyba że Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki wykupił
franszyzę redukcyjną, z zastrzeżeniem postanowień klauzul mających zastosowanie
do umowy ubezpieczenia. Franszyzy redukcyjnej nie potrąca się w przypadku
odszkodowania za mienie pracownicze.
4. W przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w maszynach, urządzeniach lub środkach
obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem ubezpieczenia odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, nie
mniej jednak niż 300 zł.
5.

grożenia powodziowego, w przypadku Ubezpieczających składających oświadczenie
o nie wystąpieniu powodzi na terenie miejsca ubezpieczenia od roku 1997 (włącznie),
wysokość odszkodowania z tytułu każdej szkody spowodowanej przez powódź w okresie
ubezpieczenia:
1) pomniejszana jest o franszyzę redukcyjną w wysokości 5.000 zł – w przypadku
strefy najwyższego ryzyka powodziowego (strefa nr 2);
2) pomniejszana jest o franszyzę redukcyjną w wysokości 3.000 zł – w przypadku
strefy wysokiego ryzyka powodziowego (strefa nr 1);
3) pomniejszana jest o standardową franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia (zgodnie z ust. 3–4) – w przypadku strefy niskiego ryzyka powodziowego
(strefa nr 0).
W przypadku przedmiotów ubezpieczenia znajdujących się na piętrach powyżej parteru, postanowienia pkt 1 i 2 nie mają zastosowania. Wówczas stosuje się standardową
franszyzę redukcyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia (zgodnie z ust. 3–4).
Rodzaj strefy ryzyka powodziowego zostanie wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

6. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od
tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia
przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada
w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do
łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2) mienia pracowniczego – w każdym miejscu jego pracy wykonywanej na polecenie
Ubezpieczonego;
3) maszyn, urządzeń lub środków obrotowych niezbędnych do prowadzenia prac
wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego poza miejscem
ubezpieczenia – w miejscu ich prowadzenia oraz w czasie transportu do tego
miejsca i z powrotem.
Zakres ubezpieczenia
§29
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w mieniu, o którym mowa w §27,
w okresie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek zajścia w miejscu ubezpieczenia
wypadku ubezpieczeniowego.
2. W przypadku mienia, o którym mowa w §27 ust. 1 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2–3
zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane następującymi wypadkami
ubezpieczeniowymi:
1) kradzież z włamaniem;
2) rabunek (rozbój);
3) wandalizm.
3. W przypadku mienia, o którym mowa w §27 ust. 1 pkt 1 lit. d zakres ubezpieczenia
obejmuje szkody spowodowane następującymi wypadkami ubezpieczeniowymi:
1) kradzież z włamaniem;
2) rabunek (rozbój).
4. W przypadku ubezpieczenia mienia określonego w §27 ust. 1 pkt 1 lit. a–b lub pkt 2 od
kradzieży z włamaniem i rabunku (rozboju), na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia może obejmować gotówkę podczas
transportu od szkód spowodowanych następującymi wypadkami ubezpieczeniowymi:
1) rabunek (rozbój);
2) zniszczenie lub uszkodzenie środka transportu wskutek pożaru, uderzenia pioruna
w pojazd, wybuchu lub wypadku środka transportu;
3) śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby sprawującej pieczę
nad gotówką w transporcie uniemożliwiające jej ochronę powierzonego mienia.
5. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy KR mogą zostać włączone następujące
klauzule określone w załączniku nr 3 do OWU:
1) MSP 04 Klauzula automatycznego pokrycia – w przypadku ubezpieczenia w systemie sum stałych;
2) MSP 06 Klauzula płatności;
3) MSP 07 Klauzula miejsc ubezpieczenia;
4) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;
5) MSP 10 Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia;
6) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
7) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;

ROZDZIAŁ 3
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM l RABUNKU (ROZBOJU)
Przedmiot ubezpieczenia
§27
1. Przedmiotem ubezpieczenia w umowie KR jest następujące mienie, zgłoszone do
ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia:
1) używane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące
się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
a) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
b) środki obrotowe,
c) nakłady inwestycyjne,

9) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;
10) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców;
11) MSP 30 Klauzula przeniesienia mienia;
12) MSP 38 Klauzula ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji;
13) MSP 80 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
6. W przypadku ubezpieczenia aptek na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia może zostać włączona klauzula kosztów utraty
dokumentów niezbędnych do refundacji leków-recept (PRO 02) określona w załączniku
nr 3 do OWU.
Wyłączenia odpowiedzialności

d) gotówka;

§30

2) mienie osób trzecich;

Poza włączeniami, o których mowa w §7, ubezpieczenie nie obejmuje:

3) mienie pracownicze.
Zakres terytorialny
§28
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, mienie, o którym mowa w §27 objęte jest ubezpieczeniem na
terytorium RP w miejscu określonym w dokumencie ubezpieczenia.
2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa ulega rozszerzeniu na inne, niż określone w ust. 1,
miejsca na terytorium RP, w przypadku ubezpieczenia:
1) gotówki podczas transportu związanego z wykonywanym przez Ubezpieczonego
lub w jego imieniu transportem gotówki – w określonej w dokumencie
ubezpieczenia miejscowości, w obrębie której dokonywane będą transporty lub
na obszarze RP;
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8) MSP 19 Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych;
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1) mienia znajdującego się w lokalach, w których zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż
60 dni, chyba że InterRisk został o tym fakcie powiadomiony i pisemnie potwierdził
ochronę ubezpieczeniową;
2) wartości pieniężnych, chyba że zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony na podstawie klauzuli ubezpieczenia wartości pieniężnych (MSP 19);
3) stłuczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, chyba że zakres ochrony
został rozszerzony na mocy klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od
stłuczenia, stanowiącej załącznik nr 8 do OWU;
4) szkód powstałych wskutek sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków
inwentarzowych;
5) kradzieży z włamaniem lub rabunku (rozboju) w obiektach zabezpieczonych nie-

zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia
mienia i gotówki określonymi w załączniku nr 1 do OWU, jeżeli miało to wpływ na
zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
6) kradzieży z włamaniem lub rabunku (rozboju) zaistniałego na skutek wystąpienia
wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia OG, bądź
prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą;
7) dokonanej lub usiłowanej kradzieży mienia z gablot reklamowych znajdujących
się poza lokalem, w którym znajduje się ubezpieczone mienie;
8) kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego
lokalu, w mieniu o wartości powyżej 5.000 zł, z zastrzeżeniem pkt 7;
9)
Suma ubezpieczenia

wytworzenia;
3) nakładów inwestycyjnych – w wartości odtworzeniowej (nowej);
4) gotówki – według wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej przelicza
się na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia;
5) mienia osób trzecich – w wartości rzeczywistej mienia (bez uwzględnienia prowizji
lub marży);
6) mienia pracowniczego – w wartości odpowiadającej iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników i przeciętnej wartości rzeczywistej mienia przypadającej na
jednego pracownika; w przypadku szkody limit sumy ubezpieczenia na jednego
pracownika równy jest ilorazowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego i liczby pracowników zatrudnionych w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z tym że suma ubezpieczenia przypadająca na jednego pracownika nie
może być wyższa niż 1.000 zł.

§31
1. W przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia ubezpieczonych w systemie na sumy
stałe, górną granicę odpowiedzialności InterRisk dla każdej z pozycji ewidencji
środków trwałych stanowi suma ubezpieczenia ustalona dla tej pozycji.
2. Suma ubezpieczenia dla gotówki ustalana jest łącznie dla kradzieży z włamaniem
i rabunku w lokalu oraz odrębnie podczas transportu.
3. W przypadku gotówki górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowi suma
ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że nie przekracza
ona limitów dla przechowywania lub transportowania gotówki, o których mowa w §32
ust. 1 i 2. Jeżeli suma ubezpieczenia gotówki jest wyższa od limitu określonego w §32
ust. 1 i 2, górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowi limit odpowiedzialności.
Limity odpowiedzialności
§32
1. W przypadku szkód w gotówce powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub
rabunku (rozboju) w umowie ubezpieczenia ma zastosowanie limit w następującej
wysokości:
1)
2) dla gotówki przechowywanej w pozostałych urządzeniach do przechowywania
gotówki – 30.000 zł.
2. W przypadku szkód w gotówce powstałych w wyniku jej rabunku (rozboju) podczas
transportu (przenoszenia lub przewożenia) w umowie ubezpieczenia ma zastosowanie
limit odpowiedzialności w wysokości 30.000 zł.
3. W przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w maszynach lub urządzeniach oraz w
środkach obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem ubezpieczenia, w umowie ubezpieczenia ma zastosowanie limit odpowiedzialności w wysokości
30.000 zł.
Systemy ubezpieczeń
§33
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–3, umowa KR może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczeń:
1) na sumy stałe;
2) na pierwsze ryzyko.
2. W systemie ubezpieczenia na sumy stałe może zostać ubezpieczone następujące
mienie: maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz mienie osób trzecich.
3. W systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko może zostać ubezpieczone następujące
mienie: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,
gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze.
4. W ubezpieczeniu na sumy stałe suma ubezpieczenia ustalana jest na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia dla:
1) maszyn, urządzeń i wyposażenia – dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
w wartości:
a) księgowej brutto – jeżeli stopień umorzenia (amortyzacji) nie przekracza 50%,
b) odtworzeniowej (nowej) – jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza
50%,
c) rzeczywistej;
2) mienia osób trzecich – według najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia
dziennej wartości rzeczywistej mienia (bez uwzględnienia prowizji lub marży).
5. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia w odniesieniu do każdego
przedmiotu ubezpieczenia ustala się w wysokości prawdopodobnej maksymalnej
straty, jaka może powstać wskutek jednego wypadku ubezpieczeniowego, przy czym
dla:
1) maszyn, urządzeń i wyposażenia – w wartości rzeczywistej mienia lub za opłatą
składki dodatkowej, w wartości odtworzeniowej;
2) środków obrotowych – w wartości odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom

Ustalenie wysokości odszkodowania
§34
1. W zależności od wartości przyjętych do ubezpieczenia wysokość odszkodowania
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa się w granicach sum
ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności na podstawie cen z dnia zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w następujący sposób:
1) w przypadku maszyn, urządzeń lub wyposażenia – według ceny zakupu, kosztów
naprawy lub wytworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz
o tych samych parametrach z uwzględnieniem poniesionych kosztów transportu
i montażu, udokumentowanych fakturą VAT zakupu, fakturą VAT naprawy
wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego, jeżeli szkodę usunął własnymi siłami,
przy ubezpieczeniu w wartości:
a) księgowej brutto – w pełnej wysokości wyżej wymienionych kosztów, przy
czym całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości
księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na dzień zajścia wypadku
ubezpieczenioweg o, a w przypadku szkody częściowej, tej części wartości
księgowej brutto, która odpowiada procentowemu stopniowi uszkodzenia,
b) odtworzeniowej (nowej) – w wysokości poniesionych wyżej wymienionych
kosztów,
c) rzeczywistej – po potrąceniu faktycznego zużycia technicznego ustalonego
na podstawie tabeli obliczania stopnia zużycia technicznego stosowanej
przez InterRisk (dostępną na stronie www.interrisk.pl; wartości w tabeli
aktualne na dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres trwania
ubezpieczenia);
2) w przypadku środków obrotowych – według cen ich zakupu lub kosztów
wytworzenia;
3) w przypadku nakładów inwestycyjnych – w wartości odtworzeniowej (nowej);
4) w przypadku gotówki – w wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej
przelicza się na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego;
5) w przypadku mienia osób trzecich – według wartości kosztów naprawy
uszkodzonych przedmiotów po potrąceniu faktycznego zużycia technicznego
ustalonego na podstawie tabeli obliczania stopnia zużycia technicznego
stosowanej przez InterRisk (dostępną na stronie www.interrisk.pl; wartości
w tabeli aktualne na dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres
trwania ubezpieczenia), a w przypadku jego zniszczenia lub utraty – w wartości
rzeczywistej, nie więcej jednak niż wartość podana w umowie wykonania usługi
lub dowodzie przyjęcia (bez uwzględnienia prowizji lub marży);
6) w przypadku mienia pracowniczego – w wartości rzeczywistej, z zastrzeżeniem
że odszkodowanie przypadające na jednego pracownika nie może przewyższyć
kwoty równej ilorazowi całkowitej sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego i
liczby pracowników zatrudnionych w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego
oraz nie może być wyższe niż 1.000 zł.
2. Odszkodowanie ustala się w wartości rzeczywistej zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. c w następujących przypadkach:
1) ubezpieczenia maszyn, urządzeń lub wyposażenia w wartości odtworzeniowej
(nowej), jeżeli suma ubezpieczenia nie została określona zgodnie z §33 ust. 4
pkt 1 lit. b lub zgodnie z §33 ust. 5 pkt 1 jako wartość odtworzeniowa za opłatą
dodatkowej składki;
2) jeżeli mienie dotknięte szkodą ubezpieczone w wartości odtworzeniowej nie
będzie naprawiane, remontowane lub odtwarzane;
3) jeżeli brak jest możliwości naprawienia, wyremontowania lub odtworzenia
zniszczonej, utraconej lub uszkodzonej maszyny, urządzenia lub wyposażenia ze
względu na fakt niedostępności na rynku części zamiennych lub przedmiotu
o identycznych lub możliwie zbliżonych parametrach technicznych.
3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub
sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia;
2) kosztów związanych ze zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie
ubezpieczenia po zawarciu umowy ubezpieczenia;
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3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do
przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.
4. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość rynkową pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy. Wartość rynkowa
jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia
mienia.
5. Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego, określona w umowie ubezpieczenia
suma ubezpieczenia ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest niższa niż
wartość tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego
(niedoubezpieczenie), wysokość szkody pomniejsza się w takiej proporcji, w jakiej
suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego (zasada proporcji), z zastrzeżeniem postanowień
ust. 6 i 7. Adekwatność sumy ubezpieczenia do wartości mienia ustala się dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie, z zastrzeżeniem że dla
maszyn, urządzeń i wyposażenia – w odniesieniu do poszczególnych pozycji ewidencji
środków trwałych.
6. Zasada, o której mowa w ust. 5, nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w
wartości odtworzeniowej (nowej), jeżeli wartość tego mienia w dniu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego mienia.
7. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 5, nie stosuje się do mienia ubezpieczonego
w systemie na pierwsze ryzyko lub w przypadku wypadków ubezpieczeniowych, dla
których ustalono limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko.
8.

działalność gospodarczą.

9. Jeżeli określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia ustalona dla danego
przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego (nadubezpieczenie), InterRisk odpowiada tylko do faktycznej
wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Nadpłacona z tego tytułu składka podlega zwrotowi Ubezpieczającemu.
10. W granicach ustalonych sum ubezpieczenia koszty remontu lub naprawy nie mogą
przekroczyć wartości odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia
przedmiotu ubezpieczenia, uwzględniając przy tym sposób ustalenia tej sumy oraz
wysokości odszkodowania.
11. InterRisk może zmniejszyć wysokość odszkodowania o kwotę odpowiadającą procentowi
udzielonej zniżki w składce za zastosowanie dodatkowych, poza wymaganymi w OWU,
środków zabezpieczenia mienia, jeżeli przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego były
niesprawne lub zostały zdemontowane, bądź w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie były włączone, jeżeli obowiązek utrzymania sprawności tych urządzeń lub ich
włączenia spoczywał na Ubezpieczonym, a Ubezpieczony z winy umyślnej nie wykonał
tego obowiązku i miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego.
12. Do odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicznościami wypadku ubezpieczeniowego i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczonego w związku
z wypadkiem ubezpieczeniowym, o których mowa w §6.
§35

3. InterRisk zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania lub świadczenia w granicach
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do wysokości
sumy gwarancyjnej lub podlimitu.
4. InterRisk udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności
ustawowej Ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego.
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego.
6. W zakresie określonym w ust. 1–5 OC obejmuje szkody wyrządzone w trakcie przeprowadzania przez Ubezpieczonego imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pod warunkiem, że Ubezpieczony w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej jest uprawniony do organizowania tego typu
imprez.
7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone przez byłych i obecnych pracowników Ubezpieczonego w czasie wykonywania przez nich obowiązków
służbowych oraz pełnomocników Ubezpieczonego w czasie wykonywania przez nich
czynności objętych zakresem umocowania.
§37
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki do umowy OC mogą
zostać włączone następujące klauzule dodatkowe:
1) określone w załączniku nr 2 do OWU:
a) klauzula 1/OC – ubezpieczenie OC z tytułu zarobkowego prowadzenia hotelu
lub innego podobnego zakładu, za szkody w rzeczach należących do gości
hotelowych,
b) klauzula 2/OC – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej,
c) klauzula 3/OC – ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania robót budowlanomontażowych,
d) klauzula 4/OC – rozszerzenie zakresu terytorialnego,
e) klauzula 5/OC– ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości,
f ) klauzula 6/OC – ubezpieczenie OC najemcy ruchomości,
g) klauzula 7/OC – ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy (OC
pracodawcy),
h) klauzula 8/OC – ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu i kontenerach należących do osób trzecich, wyrządzone podczas prac ładunkowych
(OC za szkody w środkach transportu),
i)

klauzula 9/OC – ubezpieczenie OC z tytułu przeprowadzania jazd próbnych,

j)

klauzula 10/OC – ubezpieczenie OC za szkody powstałe w mieniu przyjętym
w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy i innych czynności w ramach
działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego,

k) klauzula 11/OC – ubezpieczenie OC za szkody środowiskowe,

1. Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami §34.

l)

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez InterRisk nie może
być wyższa od poniesionej szkody.

m) klauzula 13/OC – ubezpieczenie OC podwykonawców,

klauzula 12/OC – ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez pojazdy
wolnobieżne,

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w KR InterRisk potrąca z odszkodowania franszyzę redukcyjną
w wysokości 300 zł, chyba że Ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki wykupił
franszyzę redukcyjną, z zastrzeżeniem postanowień właściwych klauzul dodatkowych
wymienionych w załączniku nr 3 do OWU. Franszyzy redukcyjnej nie potrąca się
w przypadku odszkodowania za mienie pracownicze.

n) klauzula 14/OC – ubezpieczenie OC wynajmującego,

4. W przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w maszynach, urządzeniach lub środkach
obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem ubezpieczenia odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, nie
mniej jednak niż 300 zł.

q) klauzula 17/OC – ubezpieczenie OC za szkody z tytułu prowadzenia szatni,

5. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony
od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie
przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać
świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Miedzy ubezpieczycielami każdy z nich
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.
ROZDZIAŁ 4
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§36
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody
osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem
przez Ubezpieczonego określonej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej
oraz posiadaniem lub używaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej
działalności.
2. OC obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaistniały w okresie ubezpieczenia na
terytorium RP.
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o) klauzula 15/OC – ubezpieczenie OC za produkt,
p) klauzula 16/OC – ubezpieczenie OC za szkody osobowe wynikające z zatruć
pokarmowych,
r)

klauzula 18/OC – ubezpieczenie OC za szkody w rzeczach znajdujących się
w pieczy,

s) klauzula 19/OC – ubezpieczenie OC za szkody w podziemnych instalacjach
i urządzeniach,
t)

klauzula 20/OC – ubezpieczenie OC za szkody wynikłe z działania młotów,
kafarów lub walców,

u) klauzula 21/OC – ubezpieczenie OC parkingu strzeżonego,
v) klauzula 22/OC – ubezpieczenie OC za wadliwie wykonane prace lub usługi,
w) klauzula 23/OC – ubezpieczenie OC farmaceuty i technika farmacji,
x) klauzula 24/OC – ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia salonu fryzjerskiego,
y)
2) określone w załączniku nr 3 do OWU:
a) MSP 06 Klauzula płatności,
b) MSP 09 Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia,
c) MSP 11 Klauzula warunków i taryf,
d) MSP 12 Klauzula prolongaty składki,
e) MSP 15 Klauzula pro rata temporis w ubezpieczeniu OC,
f ) MSP 90 Klauzula ubezpieczenia assistance.

2. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzule, o których mowa w ust. 1
OWU mają zastosowanie o tyle, o ile treść klauzuli nie stanowi inaczej.

pleśni; powstałych wskutek zapadnięcia się terenu, osiadania gruntu, obsunięcia
się ziemi, zalania przez wody stojące, płynące bądź powstałych wskutek wybicia
lub wycieku wody bądź innych cieczy z instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
wodociągowych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych; za działanie
stopniowe uznaje się takie działanie wymienionych czynników, które wpływa na
otoczenie w sposób ciągły i któremu nie można przypisywać cechy nagłej
i niespodziewanej;

3. Klauzule, o których mowa w ust. 1, nie mogą zostać wykupione bez zawarcia umowy OC.
Zwrot kosztów dodatkowych
§38
1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego InterRisk zwraca Ubezpieczonemu
faktycznie poniesione:
1) koszty zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
2) udokumentowane koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą
InterRisk w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;
3) udokumentowane koszty procesu z udziałem Ubezpieczonego, jako strony
pozwanej w procesie o naprawienie szkody objętej umową ubezpieczenia.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, łącznie z kwotą odszkodowania nie mogą
przekroczyć ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej,
z tym że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie
ubezpieczenia.
Wyłączenia odpowiedzialności

22) w programach komputerowych i danych informatycznych oraz związane z tworzeniem, dostarczaniem lub wdrażaniem oprogramowania komputerowego,
a także wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe zakłócające
prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
23) powstałych wskutek przeniesienia chorób, jak również powstałych wskutek
choroby zwierząt należących do Ubezpieczonego lub przez niego sprzedawanych
w sytuacji, gdy wiedział on o chorobie lub wiedzieć powinien;
24) powstałych w następstwie rażącego naruszenia obowiązujących regulacji dotyczących zabezpieczenia preparatów, odczynników, środków chemicznych, produktów
leczniczych silnie działających, środków psychotropowych lub narkotyków;
25) spowodowanych lub wynikających z wirusa HIV, zakaźnej encefalopatii gąbczastej
(TSE);
26) powstałych w trakcie treningów sportowych lub udziału w zawodach sportowych;
27) powstałych w uprawach oraz w drzewostanie lasów i parków, rezerwatów oraz
wyrządzonych w związku z polowaniami;
28) powstałych w następstwie promieniowania wysokoenergetycznego, jonizującego,
laserowego, a także wskutek oddziaływania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;
29) wyrządzonych przez wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie energii elektrycznej
bądź powstałych w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach;

§39
1. Poza wyłączeniami, o których mowa w §7, ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
2) wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji (odpowiedzialność cywilna przewoźnika lub spedytora);
3) związanych z posiadaniem lub używaniem jednostek pływających, pojazdów
szynowych, samolotów lub urządzeń latających;

30) związanych z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem ropy
naftowej, benzyny lub gazów oraz substancji toksycznych i odpadów toksycznych,
w tym posiadaniem, utrzymywaniem lub prowadzeniem składowisk odpadów;
31)

-

32) powstałych w związku z posiadaniem bądź korzystaniem z portów morskich,
doków, platform wiertniczych, molo lub nabrzeży, stoczni, stoczni remontowych
(w tym prace budowlane, remontowe i instalacyjne na statkach), złomowisk
statków, a także w związku z nawigacją statków;

6) wyrządzonych pomiędzy podmiotami objętymi ochroną ubezpieczeniową na
podstawie tej samej umowy ubezpieczenia;

33) związanych z projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją, eksploatacją,
obsługą statków powietrznych, wodnych, kosmicznych i ich elementów, części,
zespołów oraz w związku z posiadaniem i administrowaniem aerodromem lub
lotniskiem;

4)

ności życia prywatnego;

5) wyrządzonych wspólnikom lub osobom bliskim Ubezpieczonego;

7) wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym oraz spółkom, w których Ubezpieczony jest udziałowcem lub akcjonariuszem;
8) związanych z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw
autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych;
9) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek przejęcia w umowie lub
jednostronnej deklaracji odpowiedzialności przekraczającej zakres wynikający
z przepisów prawa, jak również wskutek zmiany charakteru wiążącego go z kontrahentem zobowiązania, w szczególności przez wprowadzenie zobowiązania rezultatu w miejsce starannego działania;
10)
11) których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej, w tym niewydanie lub wydanie wadliwego aktu
prawnego bądź decyzji;
12) wynikających z nieterminowego dostarczenia produktu, wykonania usługi lub
umowy;
13) wynikających z wycofania produktu z rynku lub rzeczy zawierających ten produkt;
14) w produkcie podlegającym naprawie w ramach gwarancji, rękojmi lub za szkody
polegające na niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży;
ubezpieczenie nie obejmuje również roszczeń związanych z kosztami powstałymi
w wyniku poszukiwania i usunięcia wad;
15) powstałych wskutek reklamy wprowadzającej w błąd;
16) powstałych wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej wynikiem
jej uszkodzenia lub zniszczenia;
17) wynikających z normalnego zużycia rzeczy;
18) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego, osób bliskich Ubezpieczonego lub jego pracownika;
19) powstałych wskutek kradzieży pojazdu mechanicznego, jego wyposażenia albo
rzeczy w nim pozostawionych;
20) polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie środków płatniczych, kart
elektronicznych, w tym kart płatniczych, papierów wartościowych, dokumentów,
akt, rękopisów, planów, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych, zbiorów
lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
21) wyrządzonych przez stopniowe i długotrwałe oddziaływanie: temperatury, gazów,
oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, drgań, ścieków, zagrzybienia lub

34) związanych z projektowaniem, produkcją pojazdów mechanicznych i ich elementów, części, zespołów;
35) powstałych w następstwie wydobywania, przetwarzania, produkcji, dystrybucji, przechowywania, posiadania, transportu azbestu lub materiałów promieniotwórczych;
36) powstałych w następstwie użycia produktów zawierających azbest lub formaldehyd;
37) powstałych wskutek oddziaływania bądź używania metali ciężkich;
38) powstałych wskutek oddziaływania bądź używania wyrobów tytoniowych mogących
spowodować raka;
39) powstałych w związku ze składowaniem, wytwarzaniem, obróbką, wykorzystaniem,
przetwarzaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, fajerwerków lub petard;
40)

dostarczonych przez Ubezpieczonego;

41) poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego,
powstałych wskutek wadliwości produktów wytworzonych lub poddanych
obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń;
42) polegających na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach przeładunkowych,
spedycyjnych lub sztauerskich;
43) w wadliwie wykonanym przedmiocie pracy lub usługi;
44) z tytułu posiadania lub zarządzania drogami, oraz z tytułu wykonywania usług
zimowego utrzymania dróg publicznych (nie dotyczy sprzątania lub odśnieżania
parkingów, placów, uliczek osiedlowych lub przyzakładowych oraz chodników
i innych ciągów pieszych, nawet jeżeli są częścią dróg publicznych);
45) związanych z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych;
46) wynikłych z działania wszelkich maszyn i urządzeń powodujących drgania i wstrząsy;
47) wyrządzonych przez maszyny budowlane i rolnicze w związku z wykonywaniem
prac i usług kontraktowych, o ile nie rozszerzono zakresu ubezpieczenia o klauzulę
12/OC lub klauzulę 20/OC;
48) powstałych w związku z pracami podwodnymi, budową i utrzymywaniem tam,
eksploatacją kamienia, budowaniem tuneli;
49) wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
50) spowodowanych złomowaniem;
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51) wyrządzonych przez Ubezpieczonego nie posiadającego stosownych, wymaganywania robót, zawodu oraz czynności objętych zakresem ubezpieczenia, chyba
że brak uprawnień nie miał wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
52) spowodowanych złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń wykorzystywanych
przez Ubezpieczonego, za których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony albo wynikających z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne;
53) powstałych wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych w związku z:
a) wykonywaniem zawodu lekarza, architekta, projektanta, inżyniera budownictwa, nauczyciela, pracownika ochrony, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy
majątkowego, geodety,
b) wykonywaniem czynności pośrednictwa i doradztwa: prawnego, kredytowego,
technicznego, informatycznego,
c) działalnością w zakresie gromadzenia i udzielania informacji o podmiotach
gospodarczych oraz dłużnikach;

rozszerzono o klauzulę 17/OC;
18) w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 18/OC;
19) wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach lub w urządzeniach
i instalacjach stanowiących część składową nieruchomości, chyba że zakres
ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 19/OC;
20) wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 20/OC;
21) powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem
lub kontrolą Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 21/OC;
22) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 22/OC;
23) wyrządzone przez farmaceutę lub technika farmacji, chyba że zakres ubezpieczenia
rozszerzono o klauzulę 23/OC;
24) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń przez salony fryzjerskie,

54) określonych w §40, chyba że umówiono się inaczej.
2. Ponadto OC nie obejmuje:
1) roszczeń o zwrot zadatków oraz kosztów poniesionych na poczet wykonania
lub należytego wykonania zobowiązań, umów bądź robót, z tytułu zastępczego
ich wykonania;
2) świadczeń należnych zgodnie z art. 647(1) §5 kodeksu cywilnego;
3) kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań
o charakterze karnym i kosztów poniesionych tytułem odstąpienia od umowy,
innych kar o charakterze pieniężnym oraz odsetek od tych kar lub grzywien,
podatków publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych.
3. Przyjęcie przez Ubezpieczonego odpowiedzialności za szkodę lub zaspokojenie
roszczeń osób trzecich bez pisemnej zgody InterRisk, nie obliguje InterRisk do uznania
odpowiedzialności z umowy OC.
§40
1. O ile strony nie umówiły się inaczej poprzez włączenie do umowy OC klauzul,
InterRisk nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności
lub wykonywaniem zawodu w zakresie:
1) zarobkowego prowadzenia hotelu lub innego podobnego zakładu, za szkody
w rzeczach należących do gości hotelowych, chyba że zakres ubezpieczenia
rozszerzono o klauzulę 1/OC;

25/OC.

2. Za opłatą dodatkowej składki oraz na odrębnie ustalonych z Ubezpieczającym warunkach klauzule, o których mowa w ust. 1, mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową
poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna
§41
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, sumę gwarancyjną ustala Ubezpieczający.
2. Maksymalna suma gwarancyjna wynosi 1.000.000 zł.
Podlimity
§42
W przypadku klauzul, o których mowa w §40, ustala się następujące podlimity, których
wysokość może być ograniczona w dokumencie ubezpieczenia:
1) szkody w rzeczach należących do gości hotelowych w związku z zarobkowym prowadzeniem hotelu lub innego podobnego zakładu (klauzula 1/OC) – 500.000 zł;

2) prowadzenia działalności agroturystycznej, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 2/OC;

2) szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej
(klauzula 2/OC) – 500.000 zł;

3) powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 3/OC;

3) szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem robót budowlanych (klauzula 3/OC)
– 1.000.000 zł;

4) wyrządzone poza terytorium RP, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono
o klauzulę 4/OC;

4) szkody wyrządzone poza terytorium RP (klauzula 4/OC) – 300.000 zł;

5) w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej umowy
cywilnoprawnej, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 5/OC;
6) w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej umowy
cywilnoprawnej, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 6/OC;
7) będące skutkiem wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonego, chyba że
zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 7/OC;
8) wyrządzone w środkach transportu i kontenerach należących do osób trzecich
podczas prac ładunkowych, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę
8/OC;
9) powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 9/OC;
10) powstałe w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy i innych
czynności w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 10/OC;
11) wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie, chyba że
zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 11/OC;
12) wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 12/OC;
13) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 13/OC;
14) w ruchomościach najemcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynajmującego,
chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę 14/OC;
15) wyrządzone przez produkt, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzulę
15/OC;
16) wynikające z zatruć pokarmowych, chyba że zakres ubezpieczenia rozszerzono
o klauzulę 16/OC;
17) powstałe w związku z prowadzeniem szatni, chyba że zakres ubezpieczenia
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rozszerzono o klauzulę 24/OC;
25)
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5) szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej
umowy cywilnoprawnej (klauzula 5/OC) – 1.000.000 zł;
6) szkody w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy
najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, używania, leasingu lub innej umowy
cywilnoprawnej (klauzula 6/OC) – 500.000 zł;
7) szkody będące skutkiem wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonego
(klauzula 7/OC) – 500.000 zł;
8) szkody wyrządzone w środkach transportu i kontenerach należących do osób
trzecich podczas prac ładunkowych (klauzula 8/OC) – 200.000 zł;
9) szkody powstałe w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych (klauzula 9/OC) –
100.000 zł;
10) szkody powstałe w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy
i innych czynności w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez
Ubezpieczonego (klauzula 10/OC) – 300.000 zł;
11) szkody wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie
(klauzula 11/OC) – 300.000 zł;
12) szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne (klauzula 12/OC) – 200.000 zł;
13) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (klauzula 13/OC) –
1.000.000 zł;
14) szkody w ruchomościach najemcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynajmującego (klauzula 14/OC) – 500.000 zł;
15) szkody wyrządzone przez produkt (klauzula 15/OC) – 600.000 zł;
16) szkody wynikające z zatruć pokarmowych (klauzula 16/OC) – 100.000 zł;
17) szkody powstałe w związku z prowadzeniem szatni (klauzula 17/OC) – 50.000 zł;
18) szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczonego (klauzula 18/OC) – 300.000 zł;
19) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach lub w urządzeniach i instalacjach stanowiących część składową nieruchomości (klauzula 19/OC)

– 200.000 zł;
20) szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub
walców (klauzula 20/OC) – 200.000 zł;
21) szkody powstałe w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem parkingu
strzeżonego (klauzula 21/OC) – 300.000 zł;
22) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego
wykonania (klauzula 22/OC) – 400.000 zł;
23) szkody wyrządzone przez farmaceutę i technika farmacji (klauzula 23/OC) –
300.000 zł;
24) szkody wynikające z ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (klauzula
24/OC) – 100.000 zł;
25)
Ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia
§43
1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4, wysokość odszkodowania lub świadczenia ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień
umowy OC.
2. W przypadku szkody rzeczowej odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę
redukcyjną.
3. O ile nie umówiono się inaczej, franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej
wynosi 300 zł.
4. Franszyzy redukcyjne określone w klauzulach, o których mowa w §37 ust. 1 pkt 1 nie
podlegają zniesieniu lub wykupieniu, o ile postanowienia tych klauzul nie mówią
inaczej.
ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia
§44
1. InterRisk zastrzega sobie prawo:
1) wglądu do ksiąg i dokumentów Ubezpieczonego związanych z zawartą umową
ubezpieczenia w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności InterRisk
oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia;
2)

VAT, kosztorysów lub innych dokumentów związanych z ustaleniem wysokości
odszkodowania lub świadczenia;

2. InterRisk ma prawo wyznaczyć na własny koszt niezależnego rzeczoznawcę w celu
udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji lub wskazówek dotyczących postępowania
zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku ubezpieczeniowego lub zminimalizowania rozmiarów szkody.
3. InterRisk udostępnia Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu na ich wniosek, w jednostkach organizacyjnych InterRisk tabele norm zużycia technicznego budynków
i budowli oraz mienia ruchomego (dostępną na stronie www. interrisk.pl; wartości
w tabeli aktualne na dzień zawarcia umowy pozostają aktualne przez okres trwania
ubezpieczenia).
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
§45
W OG, KR, ELE, KOSZ, CARGO, SZYB, WAN Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest:
1) podejmować środki ostrożności i zastosować się do zaleceń InterRisk, które zostały
uzgodnione w umowie ubezpieczenia;

a w szczególności usunąć zagrożenia, zwłaszcza będące przyczyną powstałej
w okresie wcześniejszym szkody; uzgodnione zalecenia dodatkowe określane są
w umowie ubezpieczenia;
7) przestrzegać minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia i gotówki określonych
w załączniku nr 1 do OWU oraz powszechnie przyjętych środków ostrożności, a także obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia;
8) używać i utrzymywać urządzenia zabezpieczające w należytym stanie technicznym
oraz poddawać konserwacji i kontroli co najmniej raz w roku, o ile obowiązujące
przepisy lub zalecenia producenta nie stanowią inaczej;
9) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z ustawą o rachunkowości
10) umożliwić przedstawicielowi InterRisk dokonanie lustracji ubezpieczonego mienia
przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej trwania, a w tym celu
umożliwić mu dostęp do przedmiotu ubezpieczenia; Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany udostępnić przedstawicielowi InterRisk dokumenty
związane z zakupem i eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, a w szczególności
dokumentację techniczno-ruchową, protokoły remontów, przeglądów konserwacyjnych i badań, protokoły pomiarów i prób eksploatacyjnych;
11) przedstawić InterRisk dokumenty księgowe (w tym wyciąg z ewidencji środków
trwałych, umowy sprzedaży, faktury zakupu, dokumenty odprawy celnej), które
dotyczą przedmiotów ubezpieczenia objętych szkodą;
ponadto:
12) niezależnie od innych postanowień OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od zakładu ubezpieczeń przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczony albo jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego
dochodzenia świadczenia;
13) zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują ustawa
od osób prawnych;
14) w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek:
a) Ubezpieczający jest zobowiązany do doręczenia Ubezpieczonemu OWU i
udzielenia niezbędnych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej,
b) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej przystąpieniem do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodę,
na innym trwałym nośniku,
c) Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego na jego
żądanie o sposobie obliczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz
doręczyć Ubezpieczonemu warunki umowy, w szczególności postanowień
umowy w zakresie stanowiącym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego,
zawierać także opis obowiązków Ubezpieczającego i InterRisk względem
Ubezpieczonego,
d) niezależnie od innych postanowień OWU, w sytuacji zaniechania lub
zaprzestania dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczony albo jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego
dochodzenia świadczenia;
15) jeśli umowa ubezpieczenia grupowego zawarta została na rachunek pracowników Ubezpieczającego lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin lub na rachunek członków stowarzyszeń,
samorządów zawodowych lub związków zawodowych i Ubezpieczający otrzymuje
od InterRisk wynagrodzenie lub inne korzyści w związku z oferowaniem możliwości
skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia grupowego, przed przystąpieniem do umowy
ubezpieczenia grupowego Ubezpieczający przekazuje osobie zainteresowanej
przystąpieniem do takiej umowy informacje o:
a)

2) podejmować działania zapobiegawcze oraz uzasadnione środki ostrożności w celu
zapobieżenia powstaniu szkody;

b) charakterze wynagrodzenia lub innych korzyści otrzymywanych w związku z
proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego,

3) przestrzegać odpowiednio do zakresu i przedmiotu ubezpieczenia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa wskazanych w OWU i umowie ubezpieczenia
mających na celu zapobieganie wypadkom ubezpieczeniowym, to znaczy ustawy
Prawo budowlane, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawy o ochronie
przeciwpożarowej, ustawy Prawo ochrony środowiska, jak również instrukcji
producenta lub dostawcy w zakresie montażu, zabezpieczeń, warunków
eksploatacji i sposobu użytkowania ubezpieczonych przedmiotów;

c) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

4) stosować się do przepisów prawnych, norm, zaleceń, wymogów oraz decyzji
organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa
prowadzonej działalności gospodarczej;
5) utrzymywać, konserwować i eksploatować przedmiot ubezpieczenia zgodnie
z ustawą Prawo budowlane oraz z instrukcjami obsługi i konserwacji opracowanymi
przez producentów maszyn i urządzeń;
6) przestrzegać uzgodnionych z InterRisk zaleceń dodatkowych oraz terminów ich
realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy ubezpieczenia,

Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego
§46
1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody;
2) przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczeniowego
lub poniesionych kosztów;
3) umożliwić InterRisk dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
wypadku ubezpieczeniowego oraz wysokości szkody;
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4) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec
osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić InterRisk pomocy przekazując
posiadane informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia
roszczeń regresowych.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, InterRisk jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z
tego powodu.
§47
1. W OG, KR, ELE, KOSZ, CARGO, SZYB, WAN poza obowiązkami, o których mowa
w §46, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania informacji
o szkodzie, powiadomić InterRisk dzwoniąc pod wskazany w umowie ubezpieczenia
numer telefonu;
2) jeżeli istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, powiadomić niezwłocznie
o wypadku ubezpieczeniowym policję;
3) nie dokonywać, ani nie dopuścić do dokonania żadnych zmian w uszkodzonym
mieniu przed przeprowadzeniem oględzin przez InterRisk, chyba że zmiana
jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia po szkodzie albo zmniejszenia jej
rozmiaru;
4) umożliwić dostęp do uszkodzonego mienia osobie upoważnionej przez InterRisk
w celu określenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego oraz wysokości
szkody;
5) umożliwić InterRisk dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności
i wysokości szkody, zasadności i wysokości roszczenia, udzielić niezbędnej pomocy,
jak również udzielić InterRisk potrzebnych w tym celu dodatkowych wyjaśnień
i informacji (w tym udostępnić pełną dokumentację księgową ubezpieczonego
mienia);
6) w miarę możliwości zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi
InterRisk w celu przeprowadzenia oględzin.
2. W CARGO poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest w przypadku transportu wyspecjalizowanego (obcego)
zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego
sporządzeniu, a w razie odmowy sporządzenia takiego protokołu przez przewoźnika
lub spedytora – sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający istotne dla
sprawy okoliczności i dowody.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, InterRisk może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeśli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło InterRisk ustalenie
okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego; skutki braku powiadomienia
InterRisk o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli InterRisk w terminie
wyznaczonym do powiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jego wiadomości.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy sytuacji, w której InterRisk nie
wykonał oględzin uszkodzonego mienia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
o powstaniu szkody.

c) dane świadków wypadku ubezpieczeniowego, jeśli nimi dysponuje;
4) nie podejmować działań, które mogłyby spowodować nieuzasadnione zwiększenie
kosztów lub trudności w uzyskaniu ich zwrotu od strony przeciwnej.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, InterRisk może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeśli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło InterRisk ustalenie
okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego; skutki braku powiadomienia
InterRisk o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli InterRisk w terminie wyznaczonym do powiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2–3, InterRisk jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
z tego powodu.
Wypłata odszkodowania
§50
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
InterRisk informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni
osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń i
wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to
niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
2. Odszkodowanie jest wypłacane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez InterRisk
zawiadomienia o wypadku.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności InterRisk albo wysokości odszkodowania okazało
się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia InterRisk wypłaca w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 InterRisk nie wypłaci odszkodowania,
zawiadamia na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie
jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich
roszczeń w całości lub części w powyższym terminie.
5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, InterRisk informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie,
w terminach określonych w ust. 2 lub 3 wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz
poucza o możliwości złożenia skargi lub reklamacji do InterRisk lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
§51
Odszkodowanie InterRisk wypłaca w złotych.

§48
1. W OC poza obowiązkami, o których mowa w §46, Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest:
1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przeciwko Ubezpieczonemu na drogę sądową z roszczeniem pozostającym w
związku lub wynikającym z wypadku ubezpieczeniowego, powiadomić InterRisk;
2) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy, w wyniku którego powstała szkoda, jest objęty
ochroną również na podstawie umowy zawartej z innym ubezpieczycielem,
powiadomić tego ubezpieczyciela o powstaniu szkody.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, InterRisk może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeśli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło InterRisk ustalenie
okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego; skutki braku powiadomienia
InterRisk o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli InterRisk w terminie wyznaczonym do powiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało
podać do jego wiadomości.
§49
1. W OP poza obowiązkami wynikającymi z §46 Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest
zobowiązany ponadto:
1) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania informacji o szkodzie, powiadomić InterRisk dzwoniąc pod wskazany w umowie ubezpieczenia
numer telefonu;
2) przedstawić InterRisk dowody poniesionych kosztów pomocy prawnej;
3) przekazać InterRisk:
a) kopię zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego policji lub innym podmiotom,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należało powiadomić,
b) kopie umów, jeżeli stanowią one podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu
ochrony prawnej,
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Roszczenia regresowe
§52
1. Z dniem zapłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na
InterRisk do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli InterRisk pokrył tylko
część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem InterRisk.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na InterRisk, jeśli sprawcą
szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba że wyrządziła szkodę umyślnie.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się, w całości lub w części,
bez zgody InterRisk, praw do roszczenia odszkodowawczego, przysługujących mu
w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę, InterRisk może odmówić wypłaty
odszkodowania odpowiednio w całości lub w części. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony
już po wypłacie odszkodowania, InterRisk może żądać zwrotu całości lub części
wypłaconego odszkodowania, w części której Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zrzekł się roszczenia.
Skargi i reklamacje
§53
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług
świadczonych przez InterRisk zwanych dalej łącznie reklamacjami.
2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej
klientów. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub
kuriera;

2) pomieszczenie do przechowywania gotówki – przestrzeń wydzielona trwałymi
ścianami o wzmocnionej konstrukcji, służąca do przechowywania gotówki
(skarbiec, pokój skarbcowy), chroniona alarmem, którego sygnał jest odbierany
w jednostce policji lub ochronie zewnętrznej (znajdującej się poza ubezpieczoną
lokalizacją);

2) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście
do protokołu w jednostce InterRisk obsługującej klientów.
3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji reklamacje
dotyczące likwidacji szkód powinno składać się w formie pisemnej za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji
o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym
dokumencie, którego dotyczy reklamacja.

3) pracownik ochrony
lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania w
ramach świadczonej ochrony;

4. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4) system sygnalizacji napadu – system znajdujący się w ciągłej gotowości do
sygnalizowania zagrożenia poprzez tzw. „cichy alarm”, posiadający świadectwo

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do
maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu
terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, które
muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

zainstalowanych urządzeń wraz z transmisją sygnału alarmowego do policji lub
ochrony zewnętrznej (znajdującej się poza ubezpieczoną lokalizacją);
5) urządzenie do przechowywania gotówki – urządzenie mechaniczne przeznaczone do przechowywania gotówki (szafy stalowe, szafy stalowo-betonowe, szafy
pancerne i sejfowe), chronione alarmem.

6. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą
zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek tej osoby.
7. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy

8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Postanowienie końcowe
§54
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno wykonania jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny być złożone
na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku, gdy podmioty te wyrażą
zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
3. W zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej, poddanie sporu pomiędzy InterRisk a Ubezpieczonym pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub możliwość rozstrzygnięcia
takiego sporu w inny, zapewniający porównywalną gwarancję obiektywności sposób
wymaga umowy zawartej pomiędzy InterRisk a Ubezpieczonym.
4. Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia lub powstające w związku z nią
mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru
Finansowego. Powyższe postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
5. InterRisk zobowiązany jest na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązaniu
sporów konsumenckich do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy
konsumentami a InterRisk jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
6. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie.
§55
Niniejszy tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Biznes Pro Plus został zatwierdzony
uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku i ma zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 23 lutego 2018 roku.

Prezes Zarządu

§2
1.

Rzecznika Finansowego o podjęcie czynności.

Członek Zarządu

ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie
lub wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi i nie posiadać
otworów, które umożliwiają dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania.

2. Jeżeli lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, połączony jest z innym
lokalem użytkowanym przez osobę trzecią drzwiami, oknem lub innym otworem, to
otwory te powinny być:
1) zabezpieczone w sposób określony w §§3–4;
2) zamurowane na grubość jednej cegły, tak aby ściana ta stanowiła jedną całość
i przeszkodę, której sforsowanie nie będzie możliwe bez użycia narzędzi.
3. Pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych
konstrukcji ażurowych, a także z brezentu lub z powłok z tworzyw sztucznych nie są
uważane za pomieszczenia należycie zabezpieczone.
Zabezpieczenie okien i innych zewnętrznych otworów
§3
1. Okna i zewnętrzne otwory (w tym drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji
drzwi balkonowych, otwory techniczne poza kominowym) w budynku i lokalu,
w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być osadzone, zamknięte
i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby trzecie bez
użycia siły i narzędzi.
2. Okna i otwory zewnętrzne w lokalach znajdujących się w piwnicach, suterenach
i na parterach, a także w lokalach znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do
których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów,
tarasów, dachów i drabinek pożarowych muszą spełniać wymogi określone w ust. 3 i 4.
3. Okna i otwory zewnętrzne w budynkach i lokalach, w których znajduje się
ubezpieczone mienie, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinny
być na całej powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub
żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie (co najmniej
klasy P3 – zgodnie z normą PN-EN 356) lub okiennicami stalowymi w taki sposób, aby
przedostanie się do wnętrza lokalu i budynku nie było możliwe bez użycia siły
i narzędzi.
4. Antywłamaniowe rolety lub żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na przebicie
Mechaniki Precyzyjnej, potwierdzające wzmocnioną odporność na włamanie.
5. Kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice stalowe powinny być prawidłowo osadzone (trwale zainstalowane do elementów konstrukcyjnych budynku lub
lokalu) i w przypadku kiedy są one ruchome dodatkowo zamknięte na co najmniej
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.
6. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do lokali, w których
ustanowiono stały dozór dla danego lokalu lub zaopatrzonych w czynne i sprawne
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe mające za zadanie sygnalizowanie włamania.

Piotr Narloch

Katarzyna Grześkowiak
Załącznik nr 1
MINIMALNE WYMOGI ZABEZPIECZENIA MIENIA I GOTÓWKI

§1
niniejszego załącznika określenia, należy rozumieć:
1) konwojent – pracownik ochrony zewnętrznej wyposażony w broń palną;

7. W przypadku wymienionym w ust. 6 niniejszego paragrafu InterRisk może nałożyć
obowiązek oświetlenia lokalu w porze nocnej.
Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych
§4
1. Drzwi zewnętrzne w budynku lub lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie,
winny być zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe (wielozapadkowe)
lub na dwie kłódki wielozastawkowe (wielozapadkowe) zawieszone na oddzielnych
skoblach; dopuszcza się zabezpieczenie pomieszczenia drzwiami wyposażonymi
potwierdzający odporność na włamanie wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej
lub Centralne Laboratorium Komendy Głównej Policji.
2. Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych, sposób osadzenia futryny i drzwi, a także okucia
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i zamki winny stanowić przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły
oraz narzędzi.
3. Drzwi oszklone, poza wymogami określonymi w ust. 1, 2 i 4 powinny być na powierzchni
oszklonej zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami, szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie (co najmniej klasy P3 – zgodnie
z normą PN-EN 356) lub okiennicami stalowymi w taki sposób, aby przedostanie się
do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły i narzędzi. Antywłamaniowe rolety
lub żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, okiennice stalowe
kładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia, potwierdzające wzmocnioną odporność
na włamanie.
4. Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można otworzyć
bez klucza, przez otwór wybity w szybie.
5. Przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za
pomocą zasuwy u góry i u dołu od ich wewnętrznej strony lub wewnątrz drzwi.
6. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do lokali, w których ustanowiono
stały dozór dla danego lokalu albo w lokalach zaopatrzonych w czynne i sprawne
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe mające za zadanie sygnalizowanie włamania
lub napadu.
7. W przypadku wymienionym w ust. 6 InterRisk może nałożyć obowiązek oświetlenia
lokalu w porze nocnej.
Zabezpieczenie kluczy
§5
1. Klucze oryginalne i zapasowe do drzwi budynku i lokalu, w którym znajduje się
ubezpieczone mienie, do schowka służącego przechowywaniu gotówki oraz do
pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową powinny być przechowywane w
sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.
2. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) Ubezpieczony
po powzięciu o tym wiadomości jest obowiązany niezwłocznie zmienić na swój koszt
zamki.
Zabezpieczenie mienia składowanego na zewnątrz budynku lub lokalu
oraz pojazdów mechanicznych stanowiących środki obrotowe
lub mienie osób trzecich
§6
1. W przypadku ubezpieczenia mienia składowanego na zewnątrz budynku lub
lokalu oraz pojazdów mechanicznych stanowiących środki obrotowe lub mienie
osób trzecich za należyte zabezpieczenie uważa się również pozostawienie mienia
składowanego na placu składowym albo pojazdów mechanicznych na parkingu
spełniającym jednocześnie poniższe warunki:
1) całodobowo znajduje się pod stałym dozorem;
2) ogrodzonym stałym parkanem, siatką drucianą lub płotem o wysokości co najmniej
160 cm, posiadającym bramę wjazdową i wyjazdową, zamkniętą na co najmniej
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową;
3) oświetlonym w porze nocnej.
2. Pojazdy powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie zaboru
pojazdu bez włamania. Kluczyki nie mogą być pozostawione wewnątrz pojazdów,
w tym w stacyjkach zapłonowych. Posiadane systemy zabezpieczające powinny być
sprawne i uruchomione, a drzwi – zamknięte na zamki fabryczne.
3. Wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wyjazd
pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną.

ubezpieczone mienie.
§8
Jeżeli okiennice, kraty, sztaby, skoble oraz inne okucia zewnętrzne otworów drzwiowych
i okiennych nie są wbudowane w ściany, muszą być przytwierdzone do ściany śrubami
zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz.
Przechowywanie gotówki
§9
1. Gotówka powinna znajdować się w lokalu zabezpieczonym zgodnie z §§2–8, a ponadto powinna być przechowywana w urządzeniach lub pomieszczeniach służących
do przechowywania gotówki, spełniających warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych
zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Maksymalne kwoty gotówki, jakie mogą być przechowywane w danym rodzaju
urządzenia lub pomieszczenia określono w ust. 2.
2. Odpowiedzialność za szkody w gotówce powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
lub rabunku ograniczona jest w ramach sumy ubezpieczenia i limitów określonych
w dokumencie ubezpieczenia do następujących kwot:
1)
2) 30.000 zł dla gotówki przechowywanej w pozostałych urządzeniach do przechowywania gotówki.
3. Urządzenia do przechowywania gotówki o masie do 1 tony powinny być trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia, w którym się znajdują (z wyjątkiem
4. Gotówka może znajdować się poza urządzeniami i pomieszczeniami wymienionymi
w ust. 2 tylko w przypadku wykonywanych przez Ubezpieczonego czynności liczenia
lub transportu wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie.
Ubezpieczony musi zapewnić środki ostrożności zgodne z postanowieniami §10,
które stosują się w tym przypadku zarówno do transportu wewnątrz lokalu jak i do
czynności liczenia.
5. Po uprzedniej indywidualnej ocenie ryzyka InterRisk może wyrazić zgodę na przyjęcie
do ubezpieczenia gotówki:
1) niechronionej systemem alarmowym;
2) przechowywanej w urządzeniach nieprzymocowanych do podłoża lub ściany
pomieszczenia.
Transport gotówki
§10
1. Odpowiedzialność za szkody w gotówce powstałe w wyniku rabunku podczas
transportu (przenoszenia lub przewożenia) ograniczona jest w ramach sumy
ubezpieczenia lub limitów określonych w dokumencie ubezpieczenia – maksymalnie
do kwoty 30.000 zł
2. Transport gotówki może być wykonywany pieszo z zachowaniem następujących
warunków:
1) wykonywany jest tylko wtedy, gdy użycie samochodu nie jest uzasadnione
ze względu na małą odległość dzielącą jednostkę, w której wartości pieniężne są
pobierane, od jednostki, do której są transportowane;
2) wykonywany jest drogą najkrótszą;
3) wykonywany jest z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras
prowadzących przez parki, podwórka i inne miejsca izolowane od ludzi.
3. Informacje związane z transportem powinny mieć charakter poufny.

Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów
§7
1. Zamki, kłódki i uchwyty zastosowane do zamknięcia ubezpieczonego mienia powinny
odpowiadać następującym wymogom:
1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej
niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu;
2) kłódki służące zabezpieczeniu krat, drzwi, żaluzji, rolet lub okiennic powinny być
kłódkami wielozastawkowymi, spełniającymi wymogi opisane w pkt 1, a ich obudowa powinna być całkowicie zamknięta; w szczególności wymogi te spełniają
kłódki bezkabłąkowe; w odniesieniu do kłódek kabłąkowych, otwór w kabłąku
musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie było
możliwości wsunięcia narzędzia między kabłąk a osłonę.
2. Uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe, w sposób uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie.
Grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki. W przypadku powstawania na kabłąku wolnego miejsca
należy je wypełniać tulejką dystansową lub specjalną wkładką wypełniającą.
3. Zamki szyfrowe – mechaniczne i elektroniczne – nie mogą stanowić podstawowego
zabezpieczenia drzwi wejściowych do budynku lub lokalu, w którym znajduje się

20

BIZNES PRO PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

4. Czas transportu i w miarę możliwości trasy przejazdu powinny być stale zmieniane.
5. Kierowca samochodu nie może jednocześnie pełnić funkcji konwojenta.
Sprzęt przenośny używany poza lokalem, maszyny lub urządzenia oraz środki
obrotowe niezbędne do prowadzenia prac poza miejscem ubezpieczenia
§11
Sprzęt przenośny używany poza lokalem na terenie Unii Europejskiej, a także maszyny
lub urządzenia oraz środki obrotowe niezbędne do prowadzenia prac poza miejscem
ubezpieczenia na terenie RP są objęte ochroną w przypadku ich utraty wskutek kradzieży
z włamaniem, jeżeli zostały skradzione z samochodu tylko pod warunkiem, że:
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję);
2) pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie możliwe zabezpieczenia
znajdujące się w nim;
3) pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym (jeżeli
kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 22.00 – 6.00);
4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób
uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz.

Załącznik nr 2
KLAUZULE DO OC
1/OC UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU ZAROBKOWEGO PROWADZENIA HOTELU
LUB INNEGO PODOBNEGO ZAKŁADU,
ZA SZKODY W RZECZACH NALEŻĄCYCH DO GOŚCI HOTELOWYCH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody w rzeczach wniesionych przez gościa
hotelowego, korzystającego z usług hotelu lub podobnego zakładu.
2. Ilekroć w niniejszej klauzuli mowa jest o:
1) Ubezpieczonym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący zarobkowo hotel
lub podobny zakład, motel, zajazd, schronisko turystyczne lub młodzieżowe, dom
wczasowy, wycieczkowy lub wypoczynkowy, zakład kąpielowy;
2) gościu hotelowym – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług hotelu
lub podobnego zakładu przyjętą przez Ubezpieczonego na nocleg;
3) rzeczach wniesionych przez gościa hotelowego – należy przez to rozumieć
bagaż podróżny oraz rzeczy osobistego użytku powierzone Ubezpieczonemu
do depozytu lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczony w miejscu przez
nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym; pojazdów mechanicznych i rzeczy
w nich pozostawionych oraz zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione.
3. InterRisk ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
należących do gości hotelowych pod warunkiem, że:
1) Ubezpieczony złożył przedmioty oddane do depozytu w zamkniętym schowku tj.
do stałego elementu oraz prowadzi ewidencję przedmiotów przyjmowanych na
przechowanie, zawierającą co najmniej następujące dane:
a) dokładne określenie i opis przedmiotu z podaniem jego wartości,
b) datę oddania przedmiotu do przechowania z podpisem przyjmującego
i oddającego,
c) datę odebrania przedmiotu z podpisem odbierającego;
2) rzeczy wniesione przez gościa hotelowego inne niż złożone w depozycie znajdowały się w pokoju hotelowym zabezpieczonym w następujący sposób:
a) drzwi zewnętrzne prowadzące do pokoju były zamknięte co najmniej na jeden
zamek wielozapadkowy lub zamek elektroniczny, a klucz (karta magnetyczna)
był w wyłącznym posiadaniu gościa hotelowego zajmującego ten pokój lub
osoby uprawnionej do przechowywania klucza,
b) drzwi i okna znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak
umocowane i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie wymagało użycia
siły lub narzędzi (kradzież zwykła nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową),
c) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania do pomieszczenia, w którym były przechowywane.
4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczony
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt jednostce Policji oraz niezwłocznie
powiadomić InterRisk, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zajścia kradzieży.
5. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia:
1) rzeczy wniesionych przez konsumentów do punktów usługowych znajdujących
się w miejscu ubezpieczenia, chyba że przedmioty te zostały oddane do szatni
strzeżonej, a ryzyko prowadzenia szatni zostało objęte zakresem ubezpieczenia
poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę 17/OC;
2) gotówki, wartości pieniężnych, kart płatniczych lub kredytowych, akt, rękopisów,
dokumentów, biżuterii, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów
o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym – jeżeli nie zostały złożone
do depozytu;
3) rowerów wstawionych przez gości hotelowych do garażu hotelowego lub przechowywanych na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego.
6. Ponadto, InterRisk nie ponosi odpowiedzialności:
1) z tytułu zawartych umów o przechowanie pojazdów mechanicznych;
2) z tytułu wydania rzeczy złożonych do depozytu osobie nieuprawnionej do odbioru;
3) za szkody powstałe wskutek zaginięcia rzeczy (kradzież zwykła).
7. W ramach podlimitu ustanawia się sublimit na jeden wypadek ubezpieczeniowy
w wysokości:
1) dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym – 10.000 zł;
2) dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym – 20.000 zł.
8. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.
2/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk

rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej,
w związku ze świadczeniem przez Ubezpieczonego usług hotelarskich w zakresie
agroturystyki.
2. Przez pojęcia użyte w treści niniejszej klauzuli należy rozumieć:
1) Ubezpieczony – podmiot świadczący usługi hotelarskie w związku z posiadaniem
gospodarstwa rolnego;
2) usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów,
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów
(z wykluczeniem przyczep samochodowych) oraz świadczenie, w obrębie obiektu,
usług z tym związanych;
3) gość hotelowy – osoba przyjęta przez Ubezpieczonego na nocleg;
4) rzeczy wniesione przez gościa hotelowego – należy przez to rozumieć bagaż
podróżny powierzony Ubezpieczonemu, osobie u niego zatrudnionej lub pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo umieszczony w miejscu
przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym;
5) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta przeznaczone do hodowli, chowu lub użytku
w szczególności: bydło, trzoda chlewna, kozy, owce, króliki i drób, znajdujące się
w miejscu ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego
za szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie
ubezpieczenia polegających na:
1) utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy stanowiących bagaż podróżny,
wniesionych do pokoi przez gości hotelowych;
2) powstaniu szkody osobowej, doznanej przez gościa hotelowego lub osobę odwiedzającą go na terenie ubezpieczonego gospodarstwa, spowodowanej przez:
a) drzewostan i roślinność znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego,
b) urządzenia rekreacyjne (place zabaw) przeznaczone do użytkowania przez
gości hotelowych,
c) zwierzęta gospodarskie, konie (z wyłączeniem szkód wyrządzonych w trakcie
nauki jazdy, hipoterapii przeprowadzanych przez osoby nie posiadające
stanowił przyczyny powstania szkody), psy oraz koty.
4. InterRisk ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
należących do gości hotelowych pod warunkiem, że rzeczy znajdowały się w pokoju
hotelowym zabezpieczonym w odpowiedni sposób, a w szczególności:
1) drzwi zewnętrzne prowadzące do pokoju były zamknięte co najmniej na jeden
zamek wielozapadkowy, a klucz był w wyłącznym posiadaniu gościa hotelowego
zajmującego ten pokój lub osoby uprawnionej do przechowywania klucza;
2) drzwi i okna znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane
i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie wymagało użycia siły lub narzędzi
(kradzież zwykła nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową);
3) w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów
bez włamania do pomieszczenia, w którym były one przechowywane.
5. W przypadku kradzieży przedmiotów, o których mowa w ust. 4, Ubezpieczony
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt jednostce Policji oraz niezwłocznie
powiadomić InterRisk, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
6. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są ponadto szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia:
1) gotówki, wartości pieniężnych, kart płatniczych i kredytowych, akt, rękopisów,
dokumentów, biżuterii, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów
o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym
– jeżeli nie zostały złożone do depozytu;
2) mienia osób nie będących gośćmi hotelowymi;
3) pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych, a także rowerów wstawionych przez gości hotelowych do garażu hotelowego lub przechowywanych
na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;
4) wyrządzone przez psy uznawane za agresywne zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
7. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.
3/OC UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWALNO-MONTAŻOWYCH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej,
wyrządzonej przez Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem robót budowlanomontażowych określonych w ust. 2 z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
o postanowienia szczególne ustalone w umowie ubezpieczenia.
2. Na użytek niniejszej klauzuli, pod pojęciem „robót budowlano-montażowych” rozumie się budowę lub montaż obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
jego odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę, oraz prace wykończeniowe lub remontowe obiektu budowlanego, przy czym za obiekty budowlane uważa się:
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1) budowle, budynki lub lokale mieszkalne;
2) budynki biurowe lub lokale użytkowe (usługowe/handlowe), hotele, restauracje,
domy towarowe, szkoły, domy akademickie, przedszkola, żłobki, szpitale, sanatoria,
centra handlowe lub supermarkety, obiekty sportowe;
3) obszary otwarte z nawierzchnią drogową, tj.: place, parkingi, chodniki, drogi, torowiska, ulice, podjazdy, rowy, wykopy, nasypy, kanalizacja, wodociągi i związane
z nimi instalacje;
4) garaże naziemne, magazyny, wiaty, hale lub hangary.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy Ubezpieczonym a jego pracownikami związanych z wykonywaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej robót budowlano-montażowych.
4. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody:
1) wyrządzone wskutek wykonywania robót objętych zakresem ubezpieczenia przez
nowił przyczynę powstania szkody;

-

2) powstałe wskutek prowadzenia robót bez pozwolenia na budowę lub innych
wymaganych zezwoleń, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane;
3) będące skutkiem nie zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wymaganego przez ustawę Prawo budowlane wykonywanych prac budowlanych;
4) będące skutkiem nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów technicznobudowlanych, Prawa budowlanego, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych,
zasad wiedzy technicznej oraz wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją
techniczną, w tym dokumentacją technicznoruchową;
5) spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń wykorzystywanych
przez Ubezpieczonego, za których konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne;
6) spowodowane użyciem wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie lub nie dopuszczonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym;
7) w przewodach, kablach, rurach podziemnych lub innych obiektach podziemnych,
oraz związane z tym, jakiekolwiek straty następcze w mieniu, chyba że umówiono
się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 19/OC;
8) wyrządzone przez wibracje, bądź usunięcie lub osłabienie elementów nośnych;
9) wynikające z nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu awarii;
10) spowodowane utratą, zniszczeniem lub zaginięciem dokumentacji budowy lub
dokumentacji powykonawczej powierzonej Ubezpieczonemu w związku z wykonywanymi robotami.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:

1) w gruntach oraz w mieniu stanowiącym przynależności budynku, budowli lub
lokalu;
2) będące skutkiem normalnego zużycia w czasie trwania umowy;
3) powstałe w związku z podnajęciem przez Ubezpieczonego nieruchomości w całości lub części;
4) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji, do których był zobowiązany
w myśl obowiązujących przepisów lub podpisanej umowy;
5) będące skutkiem zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynionych wbrew
ich przeznaczeniu lub postanowieniom umownym;
6) powstałe w nieruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpieczonego w innym
celu lub w inny sposób niż to określono w umowie najmu, o ile to było przyczyną
szkody;
7) w budynkach i pomieszczeniach wykorzystywanych przez pracowników Ubezpieczonego jako mieszkania służbowe;
8) w instalacjach, urządzeniach, maszynach, kotłach, urządzeniach służących do
ogrzewania pomieszczeń lub wody;
9) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych, chyba że
stanowią one część składową nieruchomości;
10) powstałe na skutek prowadzenia robót budowlanych, montażowych lub
remontowych;
11) powstałe w związku z niezapłaceniem czynszu.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, chyba że
za opłatą dodatkowej składki została wykupiona.
6/OC UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY RUCHOMOŚCI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w
okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w ruchomościach,
stanowiących własność Poszkodowanego, użytkowanych przez Ubezpieczonego,
polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych.
2. Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do rzeczy ruchomych, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej wynikiem jej
uszkodzenia lub zniszczenia;
2) spowodowane normalnym zużyciem rzeczy;

1) dla szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach franszyza
redukcyjna wynosi 2.000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej;

3) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji, do których był zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub zawartej umowy;

2) dla szkód wyrządzonych w związku z pracami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi
franszyza redukcyjna wynosi 2.000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

4) powstałe w ruchomościach wykorzystywanych przez Ubezpieczonego w innym
celu lub w inny sposób niż to określono w umowie, o ile to była przyczyna szkody;
5) powstałe wskutek podnajęcia przez Ubezpieczonego rzeczy w całości lub części;

4/OC ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia zarówno na terytorium RP jak i poza nim, skutkujące powstaniem
szkody osobowej lub rzeczowej poza terytorium RP.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na terytoriach: Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.
3. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł.
5/OC UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w nieruchomościach
stanowiących własność osoby trzeciej używanych przez Ubezpieczonego polegającej
na zniszczeniu lub uszkodzeniu nieruchomości lub jej części składowych.
2. Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do nieruchomości, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej, wykorzystywanych do prowadzenia przez
Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
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6) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w nich pozostawionych;
7) w wyrobach ze szkła i ceramiki.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, chyba że
za opłatą dodatkowej składki została wykupiona.
7/OC UBEZPIECZENIE OC PRACODAWCY ZA WYPADKI PRZY PRACY
(OC PRACODAWCY)
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia skutkujące powstaniem szkody osobowej, poniesionej przez pracownika
Ubezpieczonego, będącej następstwem wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2. W przypadku szkód osobowych InterRisk wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wysokość świadczenia wypłaconego pracownikowi na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe wskutek chorób zawodowych, udaru mózgu lub zawału serca;
2) powstałe wskutek kontaktu pracownika z azbestem, materiałami promieniotwórczymi, metalami ciężkimi lub substancjami ropopochodnymi.

8/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY W ŚRODKACH TRANSPORTU I KONTENERACH
NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH WYRZĄDZONE PODCZAS PRAC
ŁADUNKOWYCH (OC ZA SZKODY W ŚRODKACH TRANSPORTU)
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w środkach transportu
(z wyłączeniem samolotów lub statków) lub kontenerach, podczas jakichkolwiek prac
ładunkowych (załadunek lub rozładunek), wykonywanych przez Ubezpieczonego,
w zakresie działalności zgłoszonej do ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do kontenerów InterRisk ponosi również odpowiedzialność za szkody
powstałe w trakcie załadunku bądź wyładunku na lub ze środka transportu (z wyłączeniem załadunku i wyładunku na i z samolotu lub statku) bądź kontenera.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe w ładowanych i wyładowywanych towarach;
2) wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień lub przeszkolenia do
wykonywania prac ładunkowych, o ile takie były wymagane, chyba że ich brak nie
miał wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
3) powstałe w środkach transportu stanowiących własność Ubezpieczonego.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.
9/OC UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PRZEPROWADZANIA JAZD PRÓBNYCH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w wyniku przeprowadzania
przez Ubezpieczonego jazd próbnych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas jazd
próbnych w odległości do 20 km od miejsca ubezpieczenia.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą
ponosi on odpowiedzialność:
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub osobę, za
którą ponosi on odpowiedzialność, bez wymaganych prawem kraju zajścia
wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3) polegające na kradzieży lub rabunku pojazdu mechanicznego.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.
10/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY POWSTAŁE W MIENIU PRZYJĘTYM W CELU
WYKONANIA USŁUGI, OBRÓBKI, NAPRAWY I INNYCH CZYNNOŚCI W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ UBEZPIECZONEGO
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia od chwili przyjęcia mienia do chwili jego wydania przez Ubezpieczonego, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w mieniu przekazanym Ubezpieczonemu
w celu wykonania usługi, przy użyciu tego mienia lub na tym mieniu, jeżeli stanowi
ono przedmiot naprawy, obróbki, czyszczenia, serwisu lub innych podobnych usług,
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określonej w umowie
ubezpieczenia.
2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody powstałe:
1) w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej, chyba że
umówiono się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 5/OC lub 6/
OC;
2) w związku z utratą mienia nie wynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia;
3) wskutek kradzieży pojazdu mechanicznego, jego wyposażenia albo rzeczy w nim
pozostawionych;
4) w trakcie wyładunku lub załadunku;
5) w wartościach pieniężnych lub dokumentach;
6) wskutek wydania przez Ubezpieczonego mienia osobie nieuprawnionej;
7) wskutek działania sił przyrody;
8) wskutek działania podwykonawców Ubezpieczonego, chyba że umówiono się
inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 13/OC;

9) w związku z przeprowadzaniem jazd próbnych, chyba że umówiono się inaczej
rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 9/OC.
3. InterRisk odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego,
nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone korzyści jakie poszkodowany
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, a w przypadku szkody rzeczowej w pojeździe mechanicznym w wysokości 1.000 zł.
11/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY ŚRODOWISKOWE
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej w
wyniku nagłego i nieprzewidzianego wyładowania, rozproszenia, ulatniania się,
rozrzucenia lub innego wyzwalania (np. rozlania się, przeciekania, rozproszenia
lub wypływu): dymu, wyziewów, sadzy, oparów, kwasów, zasad, toksycznych
chemikaliów lub odpadów, cieczy bądź gazów, odpadów przemysłowych i innych
substancji, uszkadzających lub zanieczyszczających glebę, atmosferę, ciek wodny,
część powierzchni wody, pod warunkiem że Ubezpieczony jest zobowiązany decyzją
administracyjną upoważnionych organów do usunięcia zanieczyszczeń.
2. InterRisk ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie
poniższe warunki:
1) wypadek ubezpieczeniowy jest nagły, nieprzewidywalny, niezależny od woli
Ubezpieczonego, przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
2) wypadek ubezpieczeniowy został potwierdzony protokołem służb ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji, chyba że Ubezpieczony nie uzyskał protokołu
z przyczyn od niego niezależnych;
3) szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechania Ubezpieczonego w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określonej w umowie
ubezpieczenia;
4) wypadek ubezpieczeniowy powodujący szkodę zaistniał w okresie ubezpieczenia,
a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się nie później niż w ciągu 72 godzin od
zaistnienia tego wypadku (seria szkód spowodowanych tym samym wypadkiem
ubezpieczeniowym, niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia
traktowana jest jako jeden wypadek ubezpieczeniowy, do którego stosuje się
jeden limit odpowiedzialności oraz jedną franszyzę redukcyjną).
3. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są ponadto:
1) szkody będące skutkiem posiadania i użytkowania urządzeń, obiektów i instalacji
2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i substancji niebezpiecznych (szkodliwych dla środowiska), chyba że są one niezbędne w celu
ratowania przedmiotu ubezpieczenia albo zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów;
3) koszty usuwania substancji niebezpiecznych (szkodliwych dla środowiska) z nieruchomości, która jest własnością, znajduje się w posiadaniu, dzierżawie lub
w inny sposób znajduje się w pieczy Ubezpieczonego, chyba że są one niezbędne w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia albo zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów;
4) szkody powstałe w wyniku: świadomego niestosowania się przez Ubezpieczonego
do ustaw, zarządzeń lub urzędowych regulacji (dotyczących ochrona środowiska);
nieprzestrzegania dyrektyw i instrukcji dla użytkowników, załączonych przez producenta w zakresie ich stosowania; nieprzestrzegania regularnych kontroli, badań
lub konserwacji urządzeń lub świadomego nie przeprowadzania koniecznych
napraw.
4. Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) stosować się ściśle w kwestii produkowania, przetwarzania, zabezpieczenia,
przechowywania lub usuwania substancji niebezpiecznych (szkodliwych dla
środowiska), do obowiązujących na terytorium RP przepisów ustawy Prawo
ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami wydanymi do niej;
2) z należytą starannością użytkować i konserwować urządzenia zabezpieczające
i alarmowe oraz urządzenia używane przy czynnościach wymienionych w pkt 1;
3) stosować się do zaleceń wydanych przez służby ochrony środowiska i inne organy
administracyjne;
4) powiadomić InterRisk o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od uzyskania o nim informacji.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł.
12/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE
PRZEZ POJAZDY WOLNOBIEŻNE
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
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ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej
w związku z posiadaniem lub używaniem przez Ubezpieczonego pojazdów nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
2. Wykaz ubezpieczonych pojazdów stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego lub osobę, za
którą ponosi on odpowiedzialność:
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu,
b) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
2) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego lub osobę, za
którą ponosi on odpowiedzialność, bez wymaganych prawem kraju zajścia
wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
3) powstałe w przewożonych ładunkach lub towarach.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł.
13/OC UBEZPIECZENIE OC PODWYKONAWCÓW
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej przez podwykonawców Ubezpieczonego pod
warunkiem, że:
1) powierzenie wykonania pracy, usługi lub innych czynności zostało dokonane
przez Ubezpieczonego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
określonej w umowie ubezpieczenia;
2) Ubezpieczony nie ponosi winy w wyborze podwykonawcy lub powierzył
wykonanie czynności podmiotowi, który w zakresie swojej profesjonalnej
działalności trudni się wykonywaniem takich czynności.
2. InterRisk ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, o których mowa w ust. 1,
wyrządzone wyłączenie przy wykonywaniu prac, usług lub innych czynności
powierzonych Ubezpieczonemu jako wykonawcy.
3. InterRisk zachowuje prawo do dochodzenia względem podwykonawcy roszczenia
regresowego z tytułu wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
4. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody stanowiące podstawę roszczeń Ubezpieczonego wobec podwykonawców oraz podwykonawców wobec Ubezpieczonego.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł.
14/OC UBEZPIECZENIE OC WYNAJMUJĄCEGO
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody rzeczowej polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu ruchomości
stanowiących własność najemcy.
2. InterRisk ponosi odpowiedzialność w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczonego będącego wynajmującym.
3. Umowa najmu pomiędzy Ubezpieczonym a osobą trzecią musi zostać zawarta w formie
pisemnej.
4. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego generalnych lub bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji: instalacji
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do których był on zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów
lub zawartej umowy;
2) powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych;
3) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej wynikiem jej
uszkodzenia lub zniszczenia;
4) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w nich
pozostawionych;
5) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.

15/OC UBEZPIECZENIE OC ZA PRODUKT
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej
wyrządzonej osobie trzeciej przez produkt wprowadzony przez Ubezpieczonego do
obrotu w okresie ubezpieczenia i w zakresie działalności gospodarczej określonej
w umowie ubezpieczenia w związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją
produktu.
2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są ponadto szkody:
1) w samym produkcie;
2)

wynikających z manipulacji w materiale genetycznym ludzi, zwierząt lub roślin,

3) wyrządzone przez produkt zawierający krew, osocze lub substancje krwiopochodne oraz szkody powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, szkody
spowodowane przez wirusa HIV;
4) spowodowane przez produkt, który w momencie wprowadzenia do obrotu nie
był w sposób zgodny z aktualnymi wymaganiami nauki i techniki sprawdzony
oraz przetestowany, o ile wymóg taki wynikał z przepisów prawa i miało to wpływ
na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
5) powodujące roszczenia wzajemne pomiędzy producentami, a nie związane z odpowiedzialnością względem ostatecznego odbiorcy produktu;
6) powstałe wskutek połączenia lub zmieszania produktu z inną rzeczą;
7) których przyczyną była jawna wada produktu, na co producent wyraźnie zwrócił
uwagę i w związku z czym cena produktu mogła zostać obniżona;
8) będące skutkiem braku, nieprecyzyjności lub wadliwości etykiet bądź instrukcji
użytkowania, stosowania lub składowania produktu;
9)

zezwolenia dopuszczającego je do obrotu, jeśli taki był wymagany przez
obowiązujące przepisy prawa, a także przez produkty w trakcie procesu ich
produkcji, testowania lub przez produkty nieskończone, jeżeli było to przyczyną
wypadku ubezpieczeniowego;

10) spowodowane odstępstwem od norm dopuszczających gotowy produkt do
używania;
11) powstałe wskutek użycia produktu, dla którego ustalony okres użytkowania już
upłynął, albo powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania lub obchodzenia
się z produktem;
12) wyrządzone przez następujące produkty: elektroniczne i elektryczne urządzenia
kontrolne, przeznaczone do używania lub zamontowania w pojazdach
mechanicznych, statkach powietrznych, wodnych lub kosmicznych, produkty
infrastruktury kolejowej, produkty zawierające silikon wykorzystywany do celów
medycznych, sprzęt medyczny i implanty medyczne, środki antykoncepcyjne,
kosmetyki i produkty upiększające, a także opryski, nawozy, środki owadobójcze
oraz do kontroli lub niszczenia szkodników i chwastów, pasze dla zwierząt oraz
broń, beton gotowy i prefabrykaty do celów budowlanych, leki, składniki do
produkcji leków, artykuły farmaceutyczne lub produkty chemiczne; wyłączenie
dotyczy tylko ubezpieczenia OC za produkt w odniesieniu do producentów lub
wytwórców wyżej wymienionych produktów;
13) będące utraconymi korzyściami.
3. InterRisk nie odpowiada za szkody powstałe w:
1) naturalnych płodach rolnych, leśnych lub pszczelarskich;
2) roślinach;
3) rybach i mięsie zwierząt wprowadzonych do obrotu towarowego w stanie
nieprzetworzonym.
4. Za produkt nie uważa się wykonanych przez Ubezpieczonego usług.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł.
16/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY OSOBOWE WYNIKAJĄCE
Z ZATRUĆ POKARMOWYCH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej w związku z prowadzeniem
przez Ubezpieczonego punktu gastronomicznego, będące wynikiem zatrucia
pokarmowego.
2. InterRisk odpowiada za szkody określone w ust. 1 pod warunkiem, że Ubezpieczony
w zakresie działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia uprawniony
jest do prowadzenia punktu gastronomicznego.
3. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są ponadto szkody:
1) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych zezwoleń,
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pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda, jeśli było
to przyczyną powstania szkody;
2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy;

lanych lub innych usług.
2. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania
sprzętu przez pracowników bez uprawnień lub zezwoleń wymaganych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

3) polegające na przeniesieniu chorób, w tym chorób zakaźnych, przez
Ubezpieczonego lub jego pracowników.

2) wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac;

4. W ramach podlimitu określonego w umowie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli,
ustanawia się sublimit na jednego poszkodowanego w wysokości 20.000 zł.

3) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów technicznobudowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, zasad wiedzy
technicznej oraz wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją technicznoruchową;

17/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY Z TYTUŁU PROWADZENIA SZATNI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej powstałej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego szatni w ramach działalności gospodarczej określonej
w umowie ubezpieczenia.
2. InterRisk ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody pod warunkiem, że rzeczy
oddane na przechowanie:
1) znajdują się w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych szafkach,
do których dostęp ma wyłącznie osoba za nie odpowiedzialna, przyjmująca rzeczy
na przechowanie; za osobne zamknięte pomieszczenie uważa się również szatnie
oddzielone od pozostałej przestrzeni kontuarem;
2) przyjęte zostały na przechowanie na podstawie kwitu; w przypadku ośrodków
sportowych dokumentem potwierdzającym uprawnienie do oddania rzeczy na
przechowanie jest aktualna karta wstępu lub bilet.
3. W ramach podlimitu określonego w umowie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli,
ustala się sublimit na jednego poszkodowanego w wysokości 2.000 zł.
4. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności InterRisk
wyłączone są ponadto szkody w sprzęcie elektronicznym, gotówce i wartościach
pieniężnych.

4) wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów lub walców, o ile strony nie
umówiły się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 20/OC.
3. InterRisk odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego,
nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone korzyści jakie poszkodowany
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł.
20/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY WYNIKŁE Z DZIAŁANIA
MŁOTÓW, KAFARÓW LUB WALCÓW
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące
powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej,
powstałej wskutek wykorzystania w trakcie prowadzenia robót budowlanych młotów
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców.
2. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody:
1) powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania
sprzętu przez pracowników bez uprawnień lub zezwoleń wymaganych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

5. InterRisk wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowiedzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 100 zł.

2) wynikające z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac, jeżeli nastąpiło to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego;

18/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY W RZECZACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIECZY

3) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów technicznobudowlanych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, zasad wiedzy
technicznej oraz wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczną,
w tym dokumentacją techniczno-ruchową, jeżeli nastąpiło to z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego;

1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem
szkody rzeczowej w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
Ubezpieczonego polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie
od źródła obowiązku odszkodowawczego.

4) będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności
obiektów budowlanych, ani nie zagrażają bezpieczeństwu ich użytkowników;

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, albo innej umowy cywilnoprawnej
o podobnym charakterze, chyba że umówiono się inaczej rozszerzając zakres
ubezpieczenia o klauzulę 6/OC;
2) w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub
innych, podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania, chyba że
umówiono się inaczej rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 10/OC;
3) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich
pozostawionych;

5) w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz w instalacjach i urządzeniach
stanowiących część składową nieruchomości, chyba że umówiono się inaczej
rozszerzając zakres ubezpieczenia o klauzulę 19/OC.
3. InterRisk odpowiada jedynie za rzeczywiste straty poniesione przez osobę trzecią, nie
ponosi natomiast odpowiedzialności za utracone korzyści, jakie osoba ta mogłaby
osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
1) dla szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach franszyza
redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN w każdej szkodzie
rzeczowej;

4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych wskutek: poświadczenia nieprawdy, podstępu, wymuszenia, szantażu,
przywłaszczenia, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania lub podrabiania
stania pozostawania w błędzie;

2) dla szkód wyrządzonych w związku z pracami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi
franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN w każdej
szkodzie rzeczowej.

5) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach i gotówce;
21/OC UBEZPIECZENIE OC PARKINGU STRZEŻONEGO

6) powstałych w sprzęcie elektronicznym z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub
uszkodzenie.
3. W razie utraty rzeczy w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, Ubezpieczony
jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od powzięcia
informacji o zdarzeniu, zawiadomić policję o zajściu wypadku ubezpieczeniowego,
pod rygorem odmowy bądź ograniczenia wypłaty odszkodowania, chyba że nie miało
to wpływu na ustalenie zakresu odpowiedzialności InterRisk lub rozmiaru szkody.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.

§1
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego
(przechowawcy) za szkody rzeczowe w pojazdach oraz w ich wyposażeniu fabrycznym,
pozostawionych przez osobę trzecią (składającego) zgodnie z obowiązującym
regulaminem. na parkingu strzeżonym.
2.

19/OC UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY W PODZIEMNYCH
INSTALACJACH I URZĄDZENIACH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody rzeczowej w instalacjach i urządzeniach podziemnych lub stanowiących
część składową nieruchomości, a w szczególności gazowych, elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, światłowodowych, powstałych w trakcie wykonywania robót budow-

organizacyjną nie będąca osobą prawną posiadającą uprawnienia do prowadzenia
parkingu strzeżonego i prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie.
§2

1. InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
pojazdu składającego w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego strzeżonego
parkingu samochodowego.
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2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody rzeczowe polegające na zaborze
pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia w wyniku rabunku, pod warunkiem
spełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w §4 klauzuli w zakresie
prawidłowego zabezpieczenia parkingu i pojazdu.
3. W ramach podlimitu określonego w umowie ubezpieczenia ustanawia się sublimit
na ryzyko zaboru pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia w wyniku rabunku w
wysokości 50% tego podlimitu.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również
z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego.

§5
1. Ubezpieczony zobowiązany jest do wywieszenia regulaminu parkingu zgodnie z §6
ust. 1 pkt. 6.
2. W przypadku przyjęcia na parking strzeżony pojazdu, dokumentem potwierdzającym
zawarcie umowy przechowania jest kwit parkingowy lub karta parkingowa wydawana
do każdego pojazdu.
3. Regulamin parkingu powinien przewidywać, że w pojeździe przyjętym na parking
należy:
1) mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła i inne odbiorniki prądu;

5. InterRisk odpowiada za szkody:

2) zabezpieczyć dostęp do niego osobom trzecim urządzeniami przewidzianymi
konstrukcyjnie, o ile zostały zainstalowane.

1) w pojazdach zaparkowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem na parkingu
strzeżonym;
2) powstałe od momentu wjazdu pojazdu na teren parkingu i przyjęcia pojazdu
przez Ubezpieczonego do momentu wydania pojazdu osobie upoważnionej
i opuszczenia parkingu przez ten pojazd.

§6
1. Z zachowaniem postanowień OWU Ubezpieczony obowiązany jest ponadto do:
1) wyznaczenia miejsc do parkowania pojazdów;
2) wydania Składającemu stosownych dowodów potwierdzających przyjęcie pojazdu
na parking;

§3
Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody:

3) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej przyjęcie i wydanie pojazdu;
4) w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeździe,
fakt ten należy odnotować w dokumencie potwierdzającym przyjęcie pojazdu na
parking;

1) wyrządzone na terenie parkingu, jeśli parking nie był zabezpieczony w sposób
określony w §4 lub zgodnie z postanowieniami wprowadzonymi indywidualnie
przez strony do umowy ubezpieczenia;

5) przestrzegania regulaminu parkingu i zasad zabezpieczenia parkingu oraz
pojazdu;

2) powstałe w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów, regulaminu
sprawowania dozoru parkingu, regulaminów wewnętrznych oraz szkody
powstałe w związku z naruszeniem przez pracowników Ubezpieczonego lub
podmiotu, z którym Ubezpieczony zawarł umowę o dozór mienia, obowiązków
pracowniczych, jeżeli nastąpiło to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego;
3) powstałe w następstwie zachowania Ubezpieczonego, osoby działającej w jego
imieniu, bądź innej osoby pozostającej na parkingu za zgodą Ubezpieczonego,
stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli nastąpiło to z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego;

6) wywieszenia ściśle sprecyzowanego regulaminu parkingu, w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nim przez każdego użytkownika parkingu; regulamin
winien określać przeznaczenie parkingu i obowiązki użytkownika oraz zakres
odpowiedzialności Ubezpieczonego.
2. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000 zł, a w szkodach polegających na zaborze pojazdu w wyniku rabunku – w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł.

4) w mieniu pozostawionym w pojazdach mechanicznych;
5) w pojazdach mechanicznych będących własnością lub w posiadaniu Ubezpieczonego lub jego pracownika na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze;
6) w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych usług;
7) polegające na kradzieży pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 2 i 3;
8) polegające na wydaniu pojazdu osobie nieuprawnionej;
9) polegające na zaginięciu przesyłki towarowej;
10) powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium RP lub w których
stwierdzono niezgodność danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym ze stanem
rzeczywistym;
11) powstałe w następstwie dokonywania napraw pojazdów na terenie parkingu;
12) powstałe wskutek użycia pojazdu bez zgody osoby pozostawiającej pojazd na
terenie parkingu;
13) powstałe w pojazdach nie zarejestrowanych lub w pojazdach pochodzących
z kradzieży;
14) spowodowane zaparkowaniem pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym
lub spowodowane zaparkowaniem pojazdów w ilości przekraczającej liczbę
wyznaczonych miejsc do parkowania;
15) powstałe w wyniku działania sił przyrody.
§4
Za parking strzeżony uważa się wydzielony i trwale ogrodzony teren, który:
1) posiada wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów;
2) posiada wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych
lub autobusów;
3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego
pojazdu z dowolnego miejsca parkingu;
4) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren
parkingu;
5) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru);
6) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd
z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub
opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu, a wyjazd z parkingu
może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.

22/OC UBEZPIECZENIE OC ZA WADLIWIE WYKONANE PRACE LUB USŁUGI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem
szkody osobowej lub szkody rzeczowej, powstałej po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z ich wadliwego wykonania
przez Ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone
są ponadto szkody wynikłe z czynności wykonanych przez Ubezpieczonego przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że ubezpieczenie to jest kontynuacją umowy
ubezpieczenia poprzednio zawartej z InterRisk na niezmienionych warunkach,
tj. z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o niniejszą klauzulę.
3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto szkody w samym przedmiocie
wykonanej pracy lub usługi.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody, nie mniej niż 500 zł, a w przypadku szkody rzeczowej w pojeździe
mechanicznym nie mniej niż 1.000 zł.
23/OC UBEZPIECZENIE OC FARMACEUTY I TECHNIKA FARMACJI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej
klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki,
InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia
skutkujące powstaniem szkody osobowej lub szkody rzeczowej, wyrządzonej osobie
trzeciej czynem niedozwolonym.
2.
1) Ubezpieczony
jąca zawód farmaceuty lub technika farmacji;

-

2) Farmaceuta – magister farmacji posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, wpisany do ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
3) Technik farmacji – osoba posiadająca udokumentowane specjalistyczne wykształcenie farmaceutyczne na poziomie średnim, wpisana do ewidencji osób
zatrudnionych w aptece.
3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego wymaganych uprawnień
zawodowych oraz Ubezpieczonego w stosunku, do którego wydano zakaz lub
któremu zawieszono prawo do wykonywania zawodu, chyba że nie miało to
wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
2) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania produktu leczniczego bez recepty, na
który wymagana jest recepta;
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3) powstałe w następstwie naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących
zabezpieczenia preparatów, odczynników, środków chemicznych, produktów
leczniczych silnie działających, środków psychotropowych i narkotyków, jeżeli
nastąpiło to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego;
4) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP.
4. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł.
24/OC UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA SALONU FRYZJERSKIEGO,
KOSMETYCZNEGO, SOLARIUM, KLUBU FITNESS, SPA, SIŁOWNI
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach, w tym również o ryzyko przeniesienia wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących wirusowe
zapalenie wątroby (WZW).
2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:
1) powstałe na skutek umyślnego nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom
zakaźnym, zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa w zakresie działalności
wykonywanej przez Ubezpieczonego;
2) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

KLAUZULE MSP I PRO
MSP 01 KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) InterRisk nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego
lub jego reprezentantów, za których uważa się:
a) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców,
zarządcę lub pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczonego,
b) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych
– członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników uprawnionych
analogicznie jak w pkt a,
c) w przypadku spółek jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych – wspólników, prokurentów lub pełnomocników uprawnionych
analogicznie jak w pkt a,
d) w przypadku spółek cywilnych – wspólników lub ich pełnomocników uprawnionych analogicznie jak w pkt a,
e)

jak w pkt a,

f ) w przypadku spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń – członków zarządu.
2) W razie rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania przysługuje, jeżeli w danych
okolicznościach odpowiada względom słuszności.

25/OC UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli,
na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, InterRisk
rozszerza swoją odpowiedzialność, obejmując zakresem ubezpieczenia odpowie-

MSP 02 KLAUZULA PRZEPIĘĆ
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU z odpowiedzialności InterRisk wyłączone są
ponadto szkody:

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona
zostaje o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, niezależnie od tego
czy w ich następstwie powstał pożar czy nie.

1) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (bądź też na jego zlecenie lub rachunek) albo wykonane przez niego
prace lub usługi;

2. Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w zewnętrznych
(znajdujących się poza ubezpieczonym budynkiem/budowlą) sieciach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub instalacji elektrycznej.

2) spowodowane umyślnym naruszeniem przepisów prawa i zasad obowiązujących
przy wykonywaniu danego typu zlecenia;

3. Wysokość limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
zaistniałe w okresie ubezpieczenia ustala Ubezpieczający poprzez wybranie jednej
z poniższych kwot:

osobowymi lub szkodami rzeczowymi, ani następstwem tychże szkód.

3) spowodowane stałą emisją szumu, hałasu, zapachu lub wstrząsów bądź wibracji;
4) powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kontrolnej lub rzeczoznawczej, a także będące skutkiem kierowania budową lub montażem;
5) wynikające z działań związanych z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, a także będące skutkiem płatności wszelkiego
rodzaju, prowadzenia kasy, przywłaszczenia lub nadużycia zaufania;
6) wynikające z naruszenia gospodarczych praw ochronnych oraz praw autorskich
(np. naruszenie prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych lub reklamowych);
7) wynikające z niedotrzymania terminów lub jakichkolwiek kosztorysów w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o ile Ubezpieczony ponosi za to odpowiedzialność;
8) powstałe w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom gospodarczym (to samo dotyczy odpowiednich zaniechań, jak
również błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych);
9) wynikające z czynności podejmowanych w związku z opracowywaniem danych,
racjonalizacją lub automatyzacją procesów;
10) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych;
11) będące skutkiem pośrednictwa lub organizacji podróży;
12) powstałe w wyniku zgubienia pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów, papierów lub innych przedmiotów wartościowych;
13) będące skutkiem naruszenia praw licencyjnych.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest zakresem odpowiedzialności
określonej przepisami prawa, osoby zobowiązanej do naprawienia szkody i nie jest
intencją żadnego z zapisów niniejszej klauzuli poszerzenie tego zakresu.
4. W ramach niniejszej klauzuli ma zastosowanie podlimit wynoszący 50.000 zł.
5. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości
szkody, nie mniej niż 1.000 zł.

1) 10.000 zł;
2) 25.000 zł;
3) 50.000 zł;
4) 100.000 zł.
4. Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł (ulega zniesieniu w przypadku wykupienia franszyzy
redukcyjnej w OG).
MSP 03 KLAUZULA TERRORYZMU
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona
zostaje o szkody powstałe wskutek aktów terroru.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 300.000 zł.
3) Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł.
MSP 04 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Wzrost majątku trwałego Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do 120% jego łącznej
wartości zgłoszonej do ubezpieczenia (o 20% względem ustalonych sum ubezpieczenia),
nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia InterRisk w celu doubezpieczenia. Zgłoszenie
wraz z rozliczeniem składki winno nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty wzrostu
majątku trwałego, lecz nie później niż na koniec okresu ubezpieczenia.
MSP 05 KLAUZULA LEEWAY
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji
odszkodowania (zasada proporcji, o której mowa w §25 ust. 5) stosowana będzie, jeżeli
wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie
130% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia.
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MSP 06 KLAUZULA PŁATNOŚCI

MSP 15 KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS W UBEZPIECZENIU OC

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Ubezpieczającego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem,

Rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia związane z dopłatą składek oraz zwrotem
składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej.

MSP 07 KLAUZULA MIEJSC UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona
zostaje na wszystkie miejsca ubezpieczenia, w których Ubezpieczony na terenie RP
prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących
zabezpieczeń określonych w OWU i umowie ubezpieczenia.
2. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich lokalizacji nie
ujętych w umowie, w których prowadzona jest przez Ubezpieczonego działalność
gospodarcza.
3. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.
MSP 08 KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS

MSP 19 KLAUZULA UBEZPIECZENIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH (nie dotyczy gotówki)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje o szkody powstałe w wartościach
pieniężnych bezpośrednio wskutek następujących zdarzeń:
1) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, o ile umowa
obejmuje OG;
2) kradzieży z włamaniem z lokalu;
3) rabunku (rozboju) w lokalu;
4) a także podczas transportu od ryzyka:
a) rabunku (rozboju),
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek pożaru, uderzenia
pioruna w pojazd, wybuchu lub wypadku środka transportu,

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

c) zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, uniemożliwiających
ochronę powierzonego mienia,

Rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia związane z dopłatą składek oraz zwrotem
składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia.

gdzie przez transport wartości pieniężnych uważa się przewożenie lub
przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem ubezpieczonego lokalu przez
Ubezpieczonego, osoby będące pracownikami Ubezpieczonego wyznaczone do
wykonania transportu albo inne osoby upoważnione do wykonywania transportu,

MSP 09 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) InterRisk automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie
odszkodowań, do poziomu sprzed szkody.
2) Dodatkowa składka wynosi 5% składki wyliczonej za ubezpieczenie przed zastosowaniem tej klauzuli.
MSP 10 KLAUZULA NOWYCH MIEJSC UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje na nowe miejsca ubezpieczenia, w których
Ubezpieczony na terenie RP prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem spełnienia
wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w OWU i umowie ubezpieczenia oraz
pod warunkiem zgłoszenia InterRisk nowych miejsc ubezpieczenia w terminie 30 dni od
ich uruchomienia oraz uiszczenia dodatkowej składki zgodnie z obowiązującymi dla
umowy stawkami w danym rodzaju ubezpieczenia.
MSP 11 KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub
sumy gwarancyjnej, limitów odpowiedzialności lub podlimitów w okresie ubezpieczenia,
niezwiązanego z ich zmniejszeniem po wypłacie odszkodowania, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w polisie zasadniczej.
MSP 12 KLAUZULA PROLONGATY SKŁADKI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie określonym w umowie
ubezpieczenia nie skutkuje brakiem odpowiedzialności InterRisk lub powstaniem
prawa InterRisk do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze
przez 7 kolejnych dni przypadających po tym terminie płatności.
2) Wypowiedzenie jest możliwe dopiero począwszy od ósmego dnia, przypadającego po dniu będącym terminem płatności składki, o ile do dnia poprzedniego
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego.
3) Fakt opłacenia składki w terminie 7 dni, przypadających po dniu będącym terminem jej płatności, Ubezpieczający jest zobowiązany udokumentować niezwłocznie
po jej opłaceniu.
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podmiotem lub inną jednostką terenową Ubezpieczonego.
2. Wartości pieniężne objęte są ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscu wskazanym
w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Podczas transportu, wartości pieniężne objęte są ochroną ubezpieczeniową w miejscu
wskazanym w ust. 2 oraz w innym miejscu na terytorium RP określonym w niniejszej
klauzuli, związanym z wykonywanym przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie
transportem wartości pieniężnych w ramach: _______________________________
(należy podać miejscowość, w obrębie, której dokonywane będą transporty lub
obszar RP).
4. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, a ponadto za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem dokonanej bez
wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu.
5. W odniesieniu do wartości pieniężnych mają zastosowanie wszystkie zapisy OWU
w części dotyczącej OG i KR wraz z postanowieniami załącznika nr 1 do OWU dotyczącymi
minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia i gotówki, które mają zastosowanie
do gotówki, o ile nie zostały odrębnie uregulowane w niniejszej klauzuli.
6. W ramach niniejszej klauzuli wartości pieniężne ubezpieczane są w systemie na
pierwsze ryzyko.
7. Górną granicę odpowiedzialności InterRisk za wszystkie szkody powstałe w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do wartości pieniężnych stanowi limit odpowiedzialności
określony w niniejszej klauzuli.
8. Wysokość odszkodowania określa się w granicach limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli w następujący sposób:
1) dla czeków – na podstawie kwoty wykazanej na czeku;
2) dla weksli – na podstawie kwoty wykazanej na wekslu, z zastrzeżeniem że w stosunku do weksla in blanco (gwarancyjnego) jest to maksymalna wartość, która
może zostać wpisana na wekslu jako suma wekslowa, a uprawnienie to wynika
z udokumentowanego na piśmie stosunku obligacyjnego łączącego posiadacza
weksla z dłużnikiem wekslowym;
3) dla akcji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – na podstawie
wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień sporządzenia bilansu za
ostatni okres obrachunkowy poprzedzający dzień powstania szkody;
4) dla obligacji na okaziciela nie dopuszczonych do publicznego obrotu – na
podstawie wartości nominalnej, z uwzględnieniem należnego oprocentowania
obliczonego na dzień powstania szkody;
5) dla znaczków skarbowych, znaczków pocztowych będących aktualnie w obiegu,
biletów komunikacji publicznej – na podstawie ich wartości nominalnej;
6) dla złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i pozostałych
metali z grupy platynowców – na podstawie wartości rynkowej odpowiadającej
cenie sprzedaży netto (bez marży i prowizji) według cen obowiązujących w dniu
powstania szkody;
7) dla wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i
pozostałych metali z grupy platynowców – na podstawie udokumentowanych
kosztów odpowiadających ich cenie zakupu lub kosztom wytworzenia, według

cen obowiązujących w dniu powstania szkody.
9. W przypadku szkody w wartościach pieniężnych przechowywanych lub
transportowanych niezgodnie z minimalnymi wymogami zabezpieczenia mienia
i gotówki (w tym zabezpieczenia lokalu, przechowywania i transportu) określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszych OWU, odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest
do limitu wynoszącego 3.000 zł w odniesieniu do pierwszego zdarzenia tego rodzaju
w okresie ubezpieczenia. Kolejne zdarzenia nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
10. InterRisk może zmniejszyć wysokość przyznanego odszkodowania o procent
udzielonej zniżki w składce za zastosowanie dodatkowych, poza wymaganymi przez
OWU, środków zabezpieczenia mienia, jeżeli w okresie poprzedzającym zajście
wypadku ubezpieczeniowego były niesprawne lub zostały zdemontowane, bądź
w chwili zajścia tego wypadku nie były włączone, a wynikało to z winy umyślnej
Ubezpieczonego i jeśli ich niezadziałanie miało wpływ na powstanie szkody.
11. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie
ubezpieczenia wynosi 30.000 zł – łącznie dla:
1) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, o ile umowa
obejmuje OG;
2) kradzieży z włamaniem z lokalu;
3) rabunku w lokalu;
4) kradzieży z włamaniem i rabunku podczas transportu.
12. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.

mrożenia/zepsucia ubezpieczonych towarów.
2) Dla celów niniejszej klauzuli pod pojęciem rozmrożenia/zepsucia rozumie się
utratę przydatności do użycia lub spożycia towarów handlowych na skutek ich
rozmrożenia/zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania
w urządzeniu chłodniczym w następstwie:
a) uszkodzenia urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane są
ubezpieczone towary, w wyniku uderzenia pioruna, a w przypadku wykupienia
klauzuli przepięć (MSP 02), klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych od
szkód elektrycznych (MSP 51), klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od
uszkodzeń i awarii (MSP 69) – także odpowiednio do wykupionej klauzuli
w wyniku jego: przepięcia (MSP 02), szkody elektrycznej (MSP 51) lub
uszkodzenia bądź awarii (MSP 69),
b) przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej
co najmniej jedną godzinę.
3) Klauzula obejmuje wyłącznie towary, których właściwości naturalne nakazują
przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych w temperaturze sześć stopni
Celsjusza lub niższej.
4) InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za rozmrożenie/zepsucie wskutek niewłaściwego przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów.
5) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które
zaistniały w okresie ubezpieczenia, wynosi 20% wartości ubezpieczonego mienia,
jednak nie więcej niż 50.000 zł.
6) Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.

MSP 22 KLAUZULA PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Ochroną ubezpieczeniową, do maksymalnej wysokości 200.000 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, objęte są prace
budowlano-montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków bądź
pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi w umowie ubezpieczenia.
2) Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych obejmuje wartość wykonanych
prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością
lub powierzonych Ubezpieczonemu oraz wartość mienia istniejącego objętego
ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącego
własność Ubezpieczonego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio
w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych.
3) Prace budowlano-montażowe objęte ochroną nie obejmują prac wykonywanych
w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji
nośnej budynku lub konstrukcji dachu oraz, których realizacja wiąże się z
wykonywaniem robót ziemnych lub innych wykonywanych poza budynkiem lub
pomieszczeniem będącym przedmiotem ubezpieczenia.
4) Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek
działania deszczu nawalnego, opadu atmosferycznego, gradu, śniegu bądź
zalegania śniegu lub lodu oraz spowodowane wydostaniem się wody, pary
wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
grzewczych lub technologicznych.
5) Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu
remontu lub odbudowy z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia udokumentowanych
rachunkiem wykonawcy lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczonego,
określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych
obowiązujących w budownictwie z dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Weryfikacja rachunków, faktur, kosztorysów i innych dokumentów związanych
z ustaleniem rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania następuje w oparciu
o cenniki SEKOCENBUD-u.
6) Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.
MSP 23 KLAUZULA ODTWORZENIA PLANÓW I DOKUMENTÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Ochroną ubezpieczeniową zostają dodatkowo objęte poniesione przez
Ubezpieczonego niezbędne koszty związane z odtworzeniem planów, rysunków
lub innych dokumentów kontraktowych zniszczonych w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Całkowita
wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych
na odtworzenie dokumentów, z włączeniem kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.
3) Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.
MSP 25 KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROZMROŻENIA/ZEPSUCIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe wskutek roz-

MSP 27 KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Ochroną ubezpieczeniową zostają dodatkowo objęte poniesione przez Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty rzeczoznawców,
związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody, przy czym powołanie rzeczoznawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku powstania szkody objętej zakresem
ubezpieczenia w ramach zawartej umowy.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które
zaistniały w okresie ubezpieczenia (ponad sumę ubezpieczenia) wynosi 10.000 zł,
lecz nie może jednocześnie przekroczyć wysokości szkody, jeżeli jest ona mniejsza
niż ustalony powyżej limit.
MSP 30 KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
i umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Na podstawie niniejszej klauzuli InterRisk będzie ponosił odpowiedzialność
wynikającą z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy wskazanymi w umowie miejscami ubezpieczenia na
terenie RP.
2) Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem prowadzenia przez
Ubezpieczonego dokumentacji zdawczo-odbiorczej, umożliwiającej ustalenie
w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego dokładnego miejsca znajdowania się ubezpieczonego mienia w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
MSP 38 KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA W OKRESIE WYŁĄCZENIA
Z EKSPLOATACJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Na podstawie niniejszej klauzuli InterRisk będzie ponosił odpowiedzialność
za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach
lub budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach,
urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres
dłuższy niż 60 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:
a) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony
w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
b) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone
od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
c) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane
w gotowości do użycia.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł.
3) Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.
MSP 39 KLAUZULA KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH
I W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
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1) Ochroną ubezpieczeniową zostają dodatkowo objęte konieczne, uzasadnione
i udokumentowane koszty pracy pracowników ubezpieczanego podmiotu w
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy, poniesione
przez Ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem
ubezpieczenia.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
3) Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.
MSP 46 KLAUZULA SZKÓD W NASTĘPSTWIE BRAKU DOSTAW MEDIÓW
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody spowodowane brakiem
dostaw elektryczności, gazu, wody, systemu telekomunikacyjnego, które są
następstwem objętej ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu.
2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.
3) Do umowy ubezpieczenia stosuje się okres odszkodowawczy wynoszący 30 dni.
4) Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł.
MSP 50 KLAUZULA ZALAŃ WODĄ Z AKWARIUM
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań
eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn
elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub
spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
6) wskutek przyczyny mechanicznej;
7) wskutek wad lub usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
bądź istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł
się dowiedzieć;
8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej
mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych
urządzeniach elektrycznych;
11) w transformatorach starszych niż 25 lat.
7. Suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze
ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody,
jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
8. Podstawą do wyliczenia składki jest: łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW)
lub przetwarzania (wyrażona w kilovoltoamperach kVA) energii elektrycznej.

1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona
zostaje o szkody powstałe na skutek zalania wodą z akwarium w efekcie jego
uszkodzenia lub rozbicia, a także wskutek samoistnego pęknięcia.

9. Odszkodowanie ustala się według cen lub kosztów z dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jako:

2) Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.

1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu
z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia;

3) Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.

2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony
rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Koszty naprawy nie mogą
przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.

MSP 51 KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN ELEKTRYCZNYCH
OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione wraz
z ich wartościami w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia,
czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty
elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane
dalej maszynami elektrycznymi.
3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są
maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z
prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone
zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny i według obowiązujących dla
niej instrukcji obsługi, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
4. Maszyny elektryczne określone w ust. 2 i 3 objęte są ubezpieczeniem na terytorium
RP w miejscu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
5. InterRisk odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych
spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia co najmniej
jednego z następujących wypadków ubezpieczeniowych:
1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne;
2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego;
3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz;
4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego;
5) uszkodzenia izolacji;
6) zwarcia (spięcia).
6. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia
zgodnie z OWU, a ponadto za szkody powstałe:
1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie, tj.: przewody,
słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji
służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory)
prądu. Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraziemnych jak i podziemnych;
2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania
lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym
prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub
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umownie;
4) w okresie napraw lub prób;
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10. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną, o której mowa w ust. 12.
11. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
12. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.
MSP 69 KLAUZULA UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ I AWARII
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko uszkodzeń i awarii w maszynach i urządzeniach.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody
polegające na awariach lub uszkodzeniach maszyn i urządzeń zainstalowanych
w miejscu określonym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z
przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym;
za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny lub urządzenia, który
ogranicza lub uniemożliwia ich dalszą eksploatację, a także nagłe zmniejszenie ich
sprawności lub niesprawność maszyny lub urządzenia – ograniczające ich zdatność
do działania.
3. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami OWU, a ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:
1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest
producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy;
2) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji,
rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków
żrących lub starzenia się izolacji;
3) powstałych wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego urządzenia warunkach;
4) powstałych w maszynach lub urządzeniach elektroenergetycznych bądź elektrycznych spowodowanych działaniem prądu;
5) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części
maszyn i urządzeń, będących ich integralną częścią;
6) we wszelkiego rodzaju narzędziach, które podlegają wymianie w związku z ich
zużyciem, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także
dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny;
7) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju;

8) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć.
4. Limit odpowiedzialności InterRisk za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową
na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
5. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.

2. W ramach niniejszej klauzuli przedmiotem ubezpieczenia nie są:
1) dane, programy oraz nośniki danych;
2) sprzęt elektroniczny, który został ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od szkód materialnych – zgodnie z niniejszą umową;
3) mienie w transporcie (cargo);
4) koszty stałe działalności oraz utrata zysku;
5) szyby i inne przedmioty od stłuczenia;

MSP 70 KLAUZULA PĘKANIA MROZOWEGO
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych (zakres rozszerzony zgodnie z postanowieniami §19 ust. 4 OWU) zostaje
rozszerzone o szkody powstałe wskutek pękania mrozowego.
2. Przez pękanie mrozowe rozumie się szkody w rynnach spustowych oraz znajdujących
się wewnątrz budynków lub budowli: urządzeniach instalacji wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, klimatyzacyjnych lub grzewczych oraz zbiornikach kotłów,
bojlerów, wodomierzy, spłuczek, urządzeń kąpielowych, sanitarnych i armatury
powstałe na skutek ich uszkodzenia przez zamarzającą w ich wnętrzu wodę lub inny
płyn technologiczny.
3. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mrozowe
zachodzi wyłącznie pod warunkiem:
1) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytym stanie technicznym,
chyba że nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
2) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania
pomieszczeń lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem
mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury lub
odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z tych
instalacji i zbiorników;
3) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz
usuwania wody lub innych płynów z nich w przypadku wyłączenia pomieszczeń
lub budynków z eksploatacji; należy wówczas utrzymywać instalacje i urządzenia
w stanie opróżnionym, chyba że nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku
ubezpieczeniowego.
4. Maksymalny limit odpowiedzialności InterRisk za szkody powstałe wskutek zdarzeń
objętych niniejszą klauzulą, nie może przekroczyć 10.000 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
5. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.
MSP 80 KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
§1
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
i umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie
rozszerzonym oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (rozboju), ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona w ten sposób, że mienie wskazane
w umowie w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, objęte jest
ochroną ubezpieczeniową od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych
niezależnie od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, za wyjątkiem wypadków
wyłączonych w treści OWU, klauzul lub aneksów do umowy ubezpieczenia oraz przy
zachowaniu ograniczeń wynikających z postanowień ust. 2 i 3.
2. Mienie wskazane w umowie w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem
i rabunku (rozboju) objęte jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie od ryzyk określonych zgodnie z zakresem ubezpieczenia ujętym w § 29 OWU.
3. System ubezpieczenia, sposób ustalania sumy ubezpieczenia, wartości, w której
została ustalona suma ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności dla poszczególnych rodzajów mienia objętego ochroną w ramach
ubezpieczeń wskazanych powyżej są takie same jak w ubezpieczeniu mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku (rozboju).
4. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli mogą być:
1) budynki, budowle i lokale;
2) maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,
gotówka;
3) mienie osób trzecich;
4) mienie pracownicze.
5. Dla budynków, budowli i lokali ustala się limit odpowiedzialności wynoszący 10.000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kradzieży
§2
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje powodzi, o ile ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym nie obejmowało tego ryzyka.

6) kurniki, silosy lub magazyny zbożowe oraz mienie na straganach lub targowiskach;
7) broń lub materiały wybuchowe (w tym amunicja i fajerwerki);
8) środki odurzające lub substancje psychotropowe, chyba że stanowią środki
obrotowe Ubezpieczonego prowadzącego działalność aptekarską, hurtownię
farmaceutyczną lub świadczącego usługi medyczne, o ile te rodzaje działalności
zostały objęte ubezpieczeniem.
3. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia nie jest także mienie w zakresie ubezpieczenia
określonym w §3 Załącznika nr 7 do OWU, o ile zakresu ubezpieczenia nie rozszerzono
o klauzulę ubezpieczenia wandalizmu.
4. InterRisk ponosi odpowiedzialność tylko za te klauzule, które zostały dołączone do
umowy ubezpieczenia, a fakt ich dołączenia został potwierdzony w dokumencie
ubezpieczenia. Niedołączenie określonej klauzuli do umowy ubezpieczenia skutkuje
brakiem odpowiedzialności InterRisk za szkody, które mogły być objęte ochroną
ubezpieczeniową w ramach tej klauzuli, o ile zostałaby ona dołączona.
5. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami OWU i innych klauzul, a ponadto ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje szkód:
1) polegających na awarii lub uszkodzeniu maszyn i urządzeń powstałych wskutek
ich eksploatacji, wadliwej konstrukcji lub niewłaściwej obsługi, o ile nie zostało
wykupione rozszerzenie ubezpieczenia zgodnie z klauzulą MSP 69;
2) elektrycznych (w tym spowodowanych indukcją) w maszynach elektrycznych
(takich jak: silniki, generatory, prądnice, transformatory), o ile nie zostało
wykupione rozszerzenie ubezpieczenia zgodnie z klauzulą MSP 51;
3) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny
jest producent, projektant, dostawca, sprzedawca, wykonawca lub wykonujący
naprawy;
4) spowodowanych rozmrożeniem lub zepsuciem ubezpieczonych towarów (w tym
środków obrotowych), o ile nie zostało wykupione rozszerzenie ubezpieczenia
zgodnie z klauzulą MSP 25;
5) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji
właściwości użytkowych przedmiotu ubezpieczenia, w tym wskutek kawitacji,
erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów,
działania środków żrących lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia;
6) spowodowanych deformowaniem, osiadaniem lub pękaniem budynku lub
budowli bądź ich części, zapadnięciem, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem
lub ekspansją elementów ich konstrukcji, jeżeli nie są skutkiem wypadków
ubezpieczeniowych w rozumieniu OWU;
7) powstałych wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych
na przedmiocie ubezpieczenia bądź poddawania tego przedmiotu procesom
technologicznym, a także wskutek zakrzepnięcia lub zastygnięcia materiałów
przerabianych, transportowanych lub przechowywanych w postaci ciekłej w
ubezpieczonych maszynach, urządzeniach lub instalacjach;
8) spowodowanych wydostaniem się wody, innej cieczy lub pary z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych lub instalacji technologicznych, jeżeli powstały wskutek
prowadzenia prób ciśnieniowych lub jeżeli polegały one na utracie wody, cieczy,
pary lub ciepła;
9) w narzędziach lub częściach przedmiotu ubezpieczenia, które podlegają
częstej wymianie w związku z ich szybkim zużyciem (nie dotyczy wypadków
ubezpieczeniowych w rozumieniu OWU);
10) w zewnętrznych (znajdujących się poza ubezpieczonym budynkiem/budowlą)
instalacjach elektrycznych, sieciach elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych (uwzględniając w tym podstacje i transformatory);
11) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć;
12) powstałych na skutek usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia,
wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w błąd lub pozostawania w błędzie,
poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa, podstępu, a także spowodowanych
zaginięciem, kradzieżą bez włamania lub sprzeniewierzeniem;
13) w mieniu, którego zakup jest potwierdzony dokumentami sfałszowanymi w rozumieniu przepisów prawa karnego o przestępstwach przeciwko wiarygodności
dokumentów lub dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarcze, oraz w mieniu nielegalnie wprowadzonym na
polski obszar celny;
14) wyrządzonych przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez
Ubezpieczającego bądź Ubezpieczonego lub jego pracowników, o ile nie doprowadziło to do pożaru lub wybuchu;
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15) spowodowanych przez niewłaściwe działanie oprogramowania (w tym wirusy
komputerowe), o ile nie doprowadziło to do pożaru lub wybuchu;
16)

szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową;

17) w gruntach (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych),
zbiornikach wodnych naturalnych lub sztucznych, wodach powierzchniowych,
wodach podziemnych, mieniu znajdującym się pod ziemią, podjazdach,
chodnikach, drogach, ulicach, parkingach, placach (w tym postojowych), pasach
startowych, torowiskach, rurociągach, kablach, mostach, estakadach, wiaduktach,
budowlach nabrzeżnych (mola, pirsy, doki) i nabrzeżach, wałach, tamach, kanałach,
rowach, studniach, wykopach, tunelach, a także platformach wiertniczych.
§3
1. Franszyza redukcyjna dla każdej szkody wynosi 300 zł, z wyjątkiem szkody w mieniu
pracowniczym.
2. Franszyza redukcyjna ulega zniesieniu tylko w przypadku wykupienia franszyzy
redukcyjnej jednocześnie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (rozboju).
3. W przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac wynikających z działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, w maszynach, urządzeniach lub środkach
obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia poza miejscem ubezpieczenia, odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, nie
mniej jednak niż 300 zł – przy czym niniejsza franszyza nie podlega wykupieniu.
4. W przypadku franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych powodzią mają
zastosowanie postanowienia §26 ust. 5 OWU bądź zapisy znajdujące się na
dokumencie ubezpieczenia, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami
OWU.
MSP 90 KLAUZULA UBEZPIECZENIA ASSISTANCE
§1
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
OWU i umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przedmiotem ubezpieczenia są
uzasadnione okolicznościami oraz udokumentowane koszty związane z udzieleniem
Ubezpieczonemu na terytorium RP, przez InterRisk Kontakt, natychmiastowej pomocy
assistance w razie wypadku ubezpieczeniowego będącego zdarzeniem losowym lub
awarią instalacji, które spowodowały szkodę w miejscu ubezpieczenia wskazanym
w umowie ubezpieczenia.
2. InterRisk Kontakt stanowi podmiot, który w imieniu InterRisk świadczy na rzecz
Ubezpieczonych usługi assistance.
3. Za zdarzenie losowe uważa się wystąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniem mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku (rozboju), ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych,
programów i nośników danych, ubezpieczeniem wandalizmu lub ubezpieczeniem
szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
4. Za awarię instalacji uważa się przypadek losowy zaistniały w miejscu ubezpieczenia
wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego
lub elektrycznego, powodujący przerwanie działania lub niewłaściwe działanie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej lub klimatyzacji w zakresie
wykraczającym poza odpowiedzialność administracji budynku (nie dotyczy sytuacji,
gdy budynek stanowi własność i jest zarządzany przez Ubezpieczonego bądź
Ubezpieczającego) lub służb miejskich.
5. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:
1) interwencji ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika
urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych, specjalisty odpowiedniego w zależności od rodzaju szkody zaistniałej w miejscu ubezpieczenia, jeżeli istnieje realne
ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego mienia;
2) dozoru mienia na maksymalny czas 72 godzin po zaistniałym pożarze, wybuchu,
uderzeniu pioruna, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnym, gradzie, huraganie, powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku lub w przypadku szkód związanych ze stłuczonym szkłem stanowiącym szybę okienną lub zewnętrzną szybę
drzwiową, jeżeli po zaistnieniu szkody z powodu nieobecności Ubezpieczonego
zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia przed jego
utratą lub uszkodzeniem;
3) transportu mienia, jeżeli na skutek wypadku ubezpieczeniowego lokal znajdujący
się w miejscu ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania i zachodzi konieczność zabezpieczenia ubezpieczonego mienia poza miejscem ubezpieczenia; InterRisk Kontakt organizuje i pokrywa koszty przewiezienia tego mienia z miejsca
ubezpieczenia do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego na terytorium RP;
4) organizacji lokalu zastępczego, jeżeli na skutek wypadku ubezpieczeniowego
lokal znajdujący się w miejscu ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania;
InterRisk Kontakt skontaktuje się z agencjami wynajmu lokali przystosowanych
do prowadzenia działalności gospodarczej i przedstawi Ubezpieczonemu oferty
Wszelkie koszty związane z ewentualnym nabyciem, wynajmem, objęciem
w posiadanie lub użytkowaniem lokalu zastępczego ponosi Ubezpieczony;
5) pomocy informatyka, w zakresie jego dojazdu i robocizny związanej z naprawą
uszkodzonego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego sprzętu komputero-
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wego (w postaci monitora lub jednostki centralnej) znajdującego się w miejscu
ubezpieczenia, a jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, InterRisk Kontakt
organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie oraz koszty części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony; ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty sprzęt, którego wiek przekracza 5 lat (zgodnie z dowodem zakupu lub innym
dokumentem potwierdzającym wiek sprzętu); świadczenie nie przysługuje, jeżeli
awaria sprzętu nastąpiła wskutek jego nieprawidłowego użytkowania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub wskutek błędów oprogramowania;
6) pomocy serwisanta, w zakresie jego dojazdu i robocizny związanej z naprawą
uszkodzonego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego sprzętu biurowego
znajdującego się w miejscu ubezpieczenia (za sprzęt biurowy uważa się wyłącznie:
kserokopiarkę, drukarkę, skaner, faks, niszczarkę dokumentów), a jeżeli naprawa
na miejscu nie jest możliwa, InterRisk Kontakt organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do najbliższego serwisu naprawczego. Koszty naprawy w serwisie
oraz koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony; ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty sprzęt, którego wiek przekracza 5
lat (zgodnie z dowodem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym wiek
sprzętu); świadczenie nie przysługuje, jeżeli awaria sprzętu nastąpiła wskutek
jego nieprawidłowego użytkowania lub użycia niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych;
7) udzielenia przez InterRisk Kontakt informacji o sieci usługodawców, jeżeli
Ubezpieczony wyraża chęć skorzystania z usług: naprawy sprzętu komputerowego
lub urządzeń biurowych, usługi ślusarskiej, hydraulicznej, elektrycznej, dekarskiej,
szklarskiej, stolarskiej, murarskiej, malarskiej, glazurniczej, parkieciarskiej, usługi
dotyczącej urządzeń i instalacji grzewczych lub klimatyzacyjnych.
6. Ubezpieczenie obejmuje łącznie koszt dojazdu specjalisty na miejsce ubezpieczenia
oraz koszt robocizny poniesiony w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem kosztów
części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
§2
1. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie materiałów niedostępnych
w trakcie wykonywania świadczeń w ogólnodostępnej sieci handlowej.
2. Zakres ubezpieczenia, oprócz wyłączeń zawartych w treści OWU, nie obejmuje organizacji oraz pokrycia kosztów usług:
1) związanych z uszkodzeniami, za których naprawę odpowiadają wyłącznie
właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego,
energetycznego, wodno-kanalizacyjnego lub gazowego (np. awarie pionów
instalacji ciepłej lub zimnej wody, pionów kanalizacyjnych, instalacji gazowej,
podziemnych i naziemnych linii elektroenergetycznych, przyłączy do budynku);
2) elektryka lub technika urządzeń grzewczych lub klimatyzacyjnych, związanych
z uszkodzeniami żarówek, bezpieczników, przedłużaczy, gniazdek elektrycznych
bądź przełączników;
3) hydraulika, związanych z uszkodzeniami baterii wodnych, bojlerów, grzejników,
zlewu, umywalki, wanny bądź odpływu prysznica;
4) związanych z konserwacją jakichkolwiek urządzeń, instalacji bądź stałych elementów lokalu, budynku, budowli lub pomieszczeń gospodarczych;
5) związanych z naprawą uszkodzeń, które pojawiły się przed wystąpieniem
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa.
3. InterRisk nie odpowiada za koszty usług assistance poniesione bez uprzedniej zgody
InterRisk Kontakt, chyba że powiadomienie InterRisk Kontakt było niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczonemu przysługuje
jednak w tej sytuacji zwrot kosztów usług assistance, następuje on na podstawie
imiennych rachunków lub faktur VAT i dowodów ich zapłaty. W takim przypadku
InterRisk zwraca faktycznie poniesione koszty do kwoty odpowiadającej cenie
wykonania tej usługi bezpośrednio przez InterRisk Kontakt, nie więcej jednak niż do
limitu ustalonego w §3 ust. 2.
4. Dla uniknięcia wątpliwości, ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie
niniejszej klauzuli obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń, o których
mowa w §1 ust. 5, natomiast nie obejmuje odszkodowań za szkody powstałe w mieniu.
5. InterRisk Kontakt nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność
wykonania świadczeń, jeżeli było to spowodowane strajkami, niepokojami
społecznymi, zamieszkami, aktami terroru, sabotażem, wojną (również domową),
skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami
w poruszaniu się ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.
§3
1. InterRisk Kontakt organizuje świadczenia oraz pokrywa koszty, o których mowa w §1
ust. 5, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności określonego w ust. 2.
2. Górną granicę odpowiedzialności InterRisk na każdy wypadek ubezpieczeniowy
– stanowi kwota 1.000 zł, przy czym łączny limit w rocznym okresie ubezpieczenia
ograniczony jest do kwoty 2.500 zł i nie więcej niż 3 wypadków ubezpieczeniowych.
Limit odpowiedzialności nie dotyczy świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 7.
PRO 01 KLAUZULA KOSZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
DO REFUNDACJI LEKÓW (RECEPT) – dla ryzyk ogniowych
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy

ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

e)

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie §19 ust. 3–5 OWU rozszerzona
zostaje o ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów, niezbędnych
do refundacji leków (recept) przez organ nadzorujący refundację (Narodowy
Fundusz Zdrowia), na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem uniemożliwiających
refundację.

f)

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeń objętych
ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept) jak i danych komputerowych lub
utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia w wyniku tych zdarzeń dokumentów (recept)
przed ich elektroniczną archiwizacją oraz przed przekazaniem danych o obrocie
refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych
recept podlegających refundacji z NFZ do właściwego oddziału organu
nadzorującego refundację w formie komunikatu elektronicznego, InterRisk ustala
wysokość odszkodowania w oparciu o średnie wielkości refundacji z okresu kolejnych
sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody (potwierdzonych przez właściwy
oddział organu nadzorującego refundację), z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności
określonego w ust. 3.
3. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
4. Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.
PRO 02 KLAUZULA KOSZTÓW UTRATY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH
DO REFUNDACJI LEKÓW (RECEPT) – dla ryzyk kradzieżowych
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie §29 ust. 2 OWU rozszerzona zostaje
o ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentów, niezbędnych do refundacji
leków (recept) przez organ nadzorujący refundację (Narodowy Fundusz Zdrowia), na
skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem uniemożliwiających refundację.
2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeń objętych
ubezpieczeniem, zarówno dokumentów (recept) jak i danych komputerowych lub
utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia w wyniku tych zdarzeń dokumentów (recept)
przed ich elektroniczną archiwizacją oraz przed przekazaniem danych o obrocie
refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych
recept podlegających refundacji z NFZ do właściwego oddziału organu
nadzorującego refundację w formie komunikatu elektronicznego, InterRisk ustala
wysokość odszkodowania w oparciu o średnie wielkości refundacji z okresu kolejnych
sześciu miesięcy poprzedzających dzień szkody (potwierdzonych przez właściwy
oddział organu nadzorującego refundację), z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności
określonego w ust. 3.
3. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
4. Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł.
Załącznik nr 4
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD
MATERIALNYCH ORAZ DANYCH, PROGRAMÓW I NOŚNIKÓW DANYCH

§1
klauzuli określenia, należy rozumieć:
1) dane – informacje zgromadzone na nośnikach przeznaczonych do odczytu
maszynowego, tj. dane główne oraz transakcyjne ze zbiorów i baz danych;
2) jednostka centralna komputera – część komputera odpowiedzialna za sterowanie wraz z układami wykonującymi operacje arytmetyczno-logiczne oraz pamięć
komputera (rejestr, pamięć operacyjna) z wyłączeniem pamięci zewnętrznej (nie
dotyczy dysków twardych);
3) nośniki danych – materiały umożliwiające gromadzenie informacji, przeznaczone
do odczytu maszynowego; nośniki takie objęte są ubezpieczeniem tylko wtedy,
gdy przewidziana jest ich wymiana przez użytkownika;
4) oprogramowanie – programy wchodzące w skład systemu operacyjnego,
standardowe programy licencyjne pochodzące z produkcji seryjnej, programy
aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej;
5) sprzęt elektroniczny (przenośny i stacjonarny) – urządzenia zawierające podzespoły elektroniczne (układy scalone, tranzystory i inne elementy półprzewodnikowe nie ulegające zużyciu mechanicznemu), przeznaczone do przetwarzania
i wizualizacji danych, kontroli i sterowania procesami, wykonywania pomiarów,
a) sprzętu komputerowego: laptopów, notebooków, palmtopów, tabletów,
biurowego sprzętu elektronicznego,

g) sprzętu audio-wideo,
h) urządzeń i instalacji alarmowych oraz monitoringu.
Przedmiot ubezpieczenia
§2
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie, zgłoszone do
ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia:
1) sprzęt elektroniczny stacjonarny na stale zainstalowany w miejscu ubezpieczenia;
2) sprzęt przenośny;
3) oprogramowanie seryjne;
4) oprogramowanie niestandardowe, indywidualne;
5) systemy operacyjne, o ile zostały zakupione niezależnie od sprzętu na podstawie
odrębnego dowodu sprzedaży;
6) dane – pod warunkiem istnienia źródła tych danych innego, niż kopie zapasowe
(np. oryginalne dokumenty);
7) nośniki danych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny:
1) stanowiący własność Ubezpieczonego lub będący w posiadaniu Ubezpieczonego
na podstawie tytułu prawnego i wykorzystywany do prowadzonej działalności
gospodarczej zgodnie z jego przeznaczeniem, po zakończonych próbach eksploatacyjnych z wynikiem pozytywnym;
2) którego wiek nie przekracza 7 lat (licząc od daty produkcji).
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu określonego w ust. 1 pkt 1 i 2,
ubezpieczeniem mogą być także objęte programy, dane i nośniki danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 3–7.
4. Mienie określone w ust. 1 pkt 1–7 objęte jest ubezpieczeniem na terytorium RP w
miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
5. Mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–5, objęte jest ochroną ubezpieczeniową także
poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Unii Europejskiej.
6. Sprzęt elektroniczny używany w lokalu przez Ubezpieczonego jest objęty
ochroną w przypadku jego utraty wskutek kradzieży z włamaniem pod warunkiem
zastosowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych w załączniku nr 1 do
OWU, chyba że brak zabezpieczeń nie miał wpływu na powstanie szkody.
7. Sprzęt przenośny wraz z oprogramowaniem używany poza lokalem jest objęty ochroną w przypadku jego utraty wskutek kradzieży z włamaniem, jeżeli został skradziony
z samochodu, pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
określonych w załączniku nr 1 do OWU, chyba że brak zabezpieczeń nie miał wpływu
na powstanie szkody.
Zakres ubezpieczenia
§3
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody rzeczowe w ubezpieczonym sprzęcie
elektronicznym stacjonarnym i sprzęcie przenośnym polegające na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku nagłego
i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu
funkcji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu określonego w §2 ust. 1 pkt 3–7
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonych danych, programach
i nośnikach danych powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia
objętego ochroną w zakresie określonym w ust. 1, w sposób uniemożliwiający ich
maszynowy odczyt albo zapisywanie nowych danych.
3. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników
danych może zostać rozszerzony o szkody powstałe wskutek powodzi.
4. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych mogą zostać
włączone następujące klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
1) MSP 01 Klauzula reprezentantów;
2) MSP 04 Klauzula automatycznego pokrycia;
3) MSP 05 Klauzula Leeway;
4) MSP 06 Klauzula płatności;
5) MSP 07 Klauzula miejsc ubezpieczenia;

b) sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów stacjonarnych i przenośnych,

6) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;

c) sprzętu elektromedycznego,

7) MSP 10 Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia;

d) sprzętu geodezyjnego,

8) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
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chronione przed skopiowaniem za pomocą oprogramowania lub innych
procedur ograniczenia dostępu (kody dostępu, blokady sprzętowe),

9) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;
10) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;

b) w przypadku danych – koszty ich gromadzenia lub tworzenia od podstaw,

11) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców;

c) koszty wynikłe z błędnego programowania, perforacji, etykietowania lub
wkładania nośników danych, nieuważnego usunięcia informacji lub starcia
danych z nośnika oraz utraty informacji wskutek działania pola magnetycznego.

12) MSP 30 Klauzula przeniesienia mienia;
13) MSP 38 Klauzula ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji.

Suma ubezpieczenia

Wyłączenia odpowiedzialności
§4

§5

1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §7 OWU, InterRisk ponadto nie odpowiada za szkody:

1. Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla poszczególnych przedmiotów, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do umowy ubezpieczenia i będącym jej
integralną częścią.

1) polegające na utracie sprzętu w wyniku kradzieży lub rabunku, z wyjątkiem
kradzieży z włamaniem lub rabunku w rozumieniu §4 pkt 26 i 54 OWU;

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej).

2) polegające na utracie sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia i gotówki, określonymi w załączniku
nr 1 do OWU, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;

3. Jeżeli wartość ubezpieczonego sprzętu ulegnie zmianie, ze względu na spadek lub
wzrost cen, Ubezpieczający jest zobowiązany powiadomić InterRisk o takiej zmianie,
aby umożliwić odpowiednie skorygowanie sumy ubezpieczenia i uniknąć przypadku
niedoubezpieczenia.

3) powstałe wskutek zagubienia lub utraty w niewyjaśnionych okolicznościach
w efekcie pozostawienia sprzętu bez opieki;

4. Dodatkowa suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla następujących pozycji:

4) powstałe w okresie gwarancyjnym i pokrywane przez producenta lub sprzedawcę
oraz takie, za które na podstawie obowiązujących przepisów odpowiedzialne są
osoby trzecie, takie jak: dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, przewoźnicy, spedytorzy
lub wykonawcy;
5) objęte umową o obsłudze serwisowej, w tym naprawczej, powstałe w czasie takich
czynności;
6) w sprzęcie elektronicznym, którego wiek przekracza 7 lat (licząc od daty
produkcji);
7) będące następstwem stałej eksploatacji lub naturalnego zużycia;
8)
9) spowodowane defektami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia,
o których Ubezpieczający lub jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu
należytej staranności mogli się dowiedzieć;
10) będące uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych będących
częściami składowymi ubezpieczonego przedmiotu; uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych są takie uszkodzenia elementu wymiennego
lub ubezpieczonego przedmiotu jako całości, w przypadku których nie da się
przedstawić żadnego dowodu na ich spowodowanie przez przyczynę zewnętrzną.
Jednak szkoda rzeczowa pośrednia w ubezpieczonym przedmiocie wynikła z takiego uszkodzenia wewnętrznego jest objęta ubezpieczeniem;
11) będące uszkodzeniami estetycznymi, o ile szkody takie nie są skutkiem wypadku
ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem.
2. InterRisk nie odpowiada za:
1)

pieczonym przedmiocie przy okazji usuwania szkody objętej ubezpieczeniem;

-

2) dodatkowe koszty poniesione w toku przemieszczania lub tymczasowych napraw
ubezpieczonych przedmiotów;
3) koszty, które byłyby ponoszone również wtedy, gdyby szkoda nie wystąpiła,
związane z konserwacją ubezpieczonego sprzętu;
4) wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek,
chyba że usterki takie powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego
odpowiedzialnością InterRisk;
5) uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, ograniczenia funkcjonalności, dostępności
lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprzętu komputerowego,
oprogramowania, danych, wszelkiego rodzaju nośników danych informatycznych,
mikroprocesorów, układów scalonych lub innych urządzeń i komponentów
stanowiących część sprzętu elektronicznego, jeśli zdarzenia te były wynikiem
działania programu niszczącego (przesłanego lub przekazanego w dowolny
sposób, umyślnie lub przypadkowo), w szczególności należącego do programów
określanych mianem: wirusów, „robaków“ komputerowych, „koni trojańskich“,
„bomb logicznych“ lub innych działających analogicznie.
3. Niezależnie od wyłączeń określonych w §7 OWU i ust. 1 i 2 powyżej, w odniesieniu
do ubezpieczenia danych, programów i nośników danych mają zastosowanie
następujące uzgodnienia:
1) przedmioty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
a) nośniki danych, które nie mogą być wymieniane przez użytkownika (stacjonarne twarde dyski, pamięci półprzewodnikowe), ponieważ objęte są ochroną
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód
rzeczowych,
b) dane i programy przechowywane wyłącznie w pamięci głównej jednostki
centralnej komputera (rejestrach, pamięci operacyjnej);
2) koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia:
a) koszty poniesione na zakup nowych licencji na użytkowanie nieuszkodzonych,
w wyniku zdarzenia objętego ochroną, danych lub programów, jeżeli były
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1) danych indywidualnych;
2) oprogramowania seryjnego, niestandardowego i indywidualnego;
3) systemów operacyjnych, o ile nie zostały zakupione łącznie ze sprzętem na
podstawie dowodu zakupu bez wyodrębnienia wartości systemu operacyjnego;
4) wymiennych nośników danych.
5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) w przypadku danych – kosztom ponownego wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub w przypadku braku takich kopii – kosztom ręcznego wprowadzenia
z oryginalnych dokumentów, z wyłączeniem kosztów ponownego zdobywania
lub tworzenia danych;
2) w przypadku systemów operacyjnych oraz programów seryjnych, niestandardowych i indywidualnych – wartości ich odtworzenia;
3) w przypadku nośników danych – wartości nowego zamiennika.
6. Suma ubezpieczenia danych, programów i nośników danych ustalana jest przez
Ubezpieczającego w systemie na pierwsze ryzyko. W ubezpieczeniu danych,
programów i nośników danych przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się zasady
proporcji, o której mowa w §25 ust. 5.
7. Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę wypłaconego odszkodowania.
8. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki suma ubezpieczenia
może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona w okresie
ubezpieczenia. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną
granicę odpowiedzialności InterRisk od dnia następnego po zapłacie dodatkowej
składki pod warunkiem że InterRisk, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty dodatkowej składki, potwierdzi w formie pisemnej uzupełnienie sumy
ubezpieczenia.
Ustalenie wysokości odszkodowania
§6
1. W przypadku wystąpienia szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i sprzęcie
przenośnym InterRisk wypłaca odszkodowanie za wydatki niezbędne do naprawienia
lub zastąpienia uszkodzonych lub utraconych przedmiotów zgodnie z następującymi
zasadami:
1) w przypadku naprawy (szkoda częściowa) – InterRisk pokrywa niezbędne koszty
poniesione na materiały i robociznę w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu,
z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, o ile
zostały zgłoszone do ubezpieczenia, do wysokości sumy ubezpieczenia;
2) w przypadku wymiany (szkoda całkowita) – InterRisk pokrywa koszty zakupu
identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu tego samego
rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego
montażu, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia, do wysokości sumy
ubezpieczenia;
3) jeżeli ubezpieczony przedmiot nie będzie ani naprawiany (po stracie częściowej),
ani wymieniany (po stracie całkowitej) lub jeżeli części zamienne produkowane
seryjnie nie są już dostępne na rynku (przedmioty przestarzałe), InterRisk wypłaci
odszkodowanie do wartości rynkowej zniszczonego przedmiotu w granicach
sumy ubezpieczenia.
2. Do niezbędnych kosztów naprawy lub wymiany zalicza się również poniesione i udokumentowane koszty:
1) pracy w godzinach nadliczbowych;
2) pracy w godzinach nocnych;
3) pracy w niedziele i święta;
4) przesyłek ekspresowych;

2) handel obwoźny (obnośny) – sprzedaż detaliczna towarów z samochodu lub
innego pojazdu, walizy, kosza, skrzyni;

5) frachtu lotniczego;
6) podróży inżynierów serwisowych i inżynierów konsultantów,
pod warunkiem, że wyżej wymienione koszty zostały poniesione na terytorium RP
i nie przekraczają 10% wartości szkody, nie więcej jednak niż 10.000 zł; wymienione
koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.
3. Do odszkodowania dolicza się, w granicach sumy ubezpieczenia, faktycznie poniesione
i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości nie
przekraczającej 10% wysokości szkody.
4. W przypadku kradzieży z włamaniem sprzętu elektronicznego lub danych,
programów i nośników danych, InterRisk zwraca Ubezpieczonemu, w granicach
sum ubezpieczenia, faktycznie poniesione i udokumentowane koszty naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń
ścian, stropów, dachów, okien lub drzwi, o ile powstały one w związku z kradzieżą
z włamaniem, w wysokości nie przekraczającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego lub danych, programów i nośników danych,
nie więcej jednak niż 10.000 zł.
5. W przypadku wystąpienia szkód w danych, programach lub nośnikach danych
ubezpieczonych na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, InterRisk pokrywa
w granicach sumy ubezpieczenia, koszty:
1) automatycznego ponownego wprowadzenia danych lub programów z kopii
zapasowych;
2) automatycznego lub ręcznego ponownego wprowadzenia danych lub programów
z oryginalnych programów lub z dokumentów dostępnych Ubezpieczonemu
(łącznie z kompilacją i edycją);
3) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów;
4) zamiany nośników danych utraconych lub zniszczonych wskutek wypadku
ubezpieczonego objętego zakresem ubezpieczenia.
6. Jeżeli dane nie zostaną odtworzone lub wymienione w ciągu 6 miesięcy od dnia
wypadku ubezpieczeniowego, InterRisk pokryje tylko koszty wymiany samych nośników
danych.
7. Odszkodowanie ustala się na podstawie przedłożonych faktur VAT lub według
kalkulacji Ubezpieczonego, jeżeli przeprowadzał naprawę samodzielnie.
§7
1. Wysokość szkody zmniejsza się o wartość rynkową pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy. Wartość rynkowa
jest ustalana indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia
mienia.
2. Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego, określona w umowie ubezpieczenia
suma ubezpieczenia ustalona dla danego przedmiotu ubezpieczenia jest niższa
niż wartość tego przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (niedoubezpieczenie),
wysokość szkody ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia
tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada proporcji),
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Zasady proporcji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się dla mienia ubezpieczonego
w systemie na pierwsze ryzyko.
4. Jeżeli określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia ustalona dla danego
przedmiotu ubezpieczenia jest wyższa od jego wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), InterRisk odpowiada tylko do faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia
w dniu wypadku ubezpieczeniowego, a górną granicą odpowiedzialności InterRisk
jest wartość odtworzeniowa tego mienia. Nadpłacona z tego tytułu składka podlega
zwrotowi Ubezpieczającemu.
5.

3) jeden środek transportu:
a) pojazd drogowy z naczepą lub przyczepą,
b) samolot,
c) zestaw wagonów kolejowych (skład),
d) barka lub zespół barek, które są ze sobą połączone,
e) statek;
4) mienie – przedmiot ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia (będący
ładunkiem, towarem, przesyłką towarową, rzeczą przyjętą do przewozu),
przewożony na ryzyko Ubezpieczonego, tj. w czasie, w którym ryzyko utraty,
ubytku lub uszkodzenia mienia spoczywa na Ubezpieczonym;
5) parking strzeżony – wydzielony teren, oznakowany jako „parking strzeżony”,
całodobowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej (w godzinach od 22:00
do 6:00), wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, uniemożliwiające
wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking;
6) odpady – każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa
się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany;
7) postój – unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę;
8) rozładunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu
przewozu w miejscu przeznaczenia, mających na celu zdjęcie mienia ze środka
transportu, z włączeniem czynności przemieszczenia mienia ze środka transportu
do magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania;
9) towary wartościowe – dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej,
mające wartość kolekcjonerską, a także wszelkie dokumenty o wartości
historyczno-antykwarycznej;
10) towary niebezpieczne – mienie określone w ustawie o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych;
11) transport własny – transport dokonywany środkami transportu stanowiącymi
własność Ubezpieczonego lub środkami transportu będącymi w dyspozycji
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego (np.
leasingu, użyczenia), przy czym pojazd, którym jest przewożone mienie jest
konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu towarów; za transport własny nie
uważa się przewozu dokonywanego samochodami prywatnymi pracowników
Ubezpieczonego;
12) transport wyspecjalizowany (obcy) – transport dokonywany przez zawodowego
przewoźnika, zarobkowo trudniącego się przewozem przesyłek towarowych na
podstawie umowy o przewóz, potwierdzonej dokumentem przewozowym;
13) wypadek środka transportu – nagłe działanie siły mechanicznej w momencie
zetknięcia się środka transportu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także
przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spadnięcie bądź zatonięcie środka
transportu;
14) załadunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem
przewozu w miejscu nadania, mających na celu umieszczenie przygotowanego
do przewozu mienia na środku transportu, z włączeniem czynności dostarczenia
mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania.
Przedmiot ubezpieczenia
§2

prowadzących działalność gospodarczą.

6. W granicach sumy ubezpieczenia koszty naprawy nie mogą przekroczyć wartości
odpowiadającej cenie zakupu przedmiotu ubezpieczenia.
7. Odszkodowanie pomniejsza się o franszyzę redukcyjną w wysokości:

Przedmiotem ubezpieczenia w umowie CARGO jest określone w umowie ubezpieczenia
mienie, przewożone w granicach terytorialnych RP na ryzyko Ubezpieczonego, tj. w czasie,
w którym ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia ponosi Ubezpieczony, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie tej samej nieruchomości.

1) 300 zł – w odniesieniu do szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i przenośnym, danych, programach i nośnikach danych, z zastrzeżeniem postanowień
pkt 2;

Zakres ubezpieczenia

2) 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł – w odniesieniu do szkód w sprzęcie
przenośnym powstałych wskutek jego upuszczenia lub wskutek kradzieży z włamaniem bądź rabunku.

1. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na całej trasie przewozu, z użyciem
jednego lub kilku różnych środków transportu.

Załącznik nr 5
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

§1
klauzuli określenia, należy rozumieć:
1) dokument przewozowy – list, który powinien zawierać dane określone w art. 38
ustawy Prawo przewozowe lub inny dokument przewozowy, posiadający cechy
listu przewozowego;

§3

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich fazach transportu, tj.:
przewóz, niezbędne czynności przeładunkowe oraz przejściowe magazynowanie na
trasie przewozu trwające nie dłużej niż 7 dni.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie:
1) w transporcie własnym – od momentu zakończenia czynności załadunkowych
(załadunku) na środek transportu w miejscu nadania i rozpoczęcia przewozu do
momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia, przed rozpoczęciem czynności
wyładunkowych (wyładunku) w miejscu przeznaczenia;
2) w transporcie wyspecjalizowanym (obcym) – od chwili przyjęcia przez przewoźnika
mienia, w miejscu jego nadania do przewozu, do chwili wydania przewożonego
mienia odbiorcy wskazanemu w dokumencie przewozowym.
4. Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa określona w ust. 3,
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z zastrzeżeniem że na Ubezpieczonym spoczywa ryzyko załadunku lub wyładunku
mienia, może być dodatkowo rozszerzona o szkody powstałe w czasie załadunku lub
wyładunku mienia wskutek następujących zdarzeń:
1) upadku mienia spowodowanego przez urządzenia załadowcze lub wyładowcze;
2) pożaru;

Wyłączenia odpowiedzialności
§5
1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §7 OWU, InterRisk ponadto nie ponosi
odpowiedzialności za szkody:

3) uderzenia pioruna;

1) polegające na braku wagi lub objętości w granicach obowiązujących norm ubytku
naturalnego;

4) wybuchu;

2) powstałe wskutek naturalnych właściwości ubezpieczonego mienia;

5) huraganu;

3) wynikające z niedostatecznego lub niewłaściwego opakowania mienia jak
również powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania (w tym rozmieszczenia,
zamocowania) na środku transportu;

6) powodzi;
7) deszczu nawalnego, gradu lub opadu atmosferycznego;
8) zapadania lub osuwania się ziemi;

4) powstałe w wyniku wydania przez Ubezpieczonego, jego pracowników lub przez
przewoźnika mienia (towaru) osobie nieuprawnionej;
5) powstałe wskutek użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu
ubezpieczonego mienia (dotyczy wyłącznie transportu własnego);

9) upadku statku powietrznego;
10) rabunku (rozboju).
5. Załadunek lub wyładunek ubezpieczonego mienia powinien być wykonywany
Ubezpieczonego, jego pracowników lub przewoźnika.
6. Jeśli rodzaj mienia lub jego stan albo rodzaj środka transportu wymaga, aby załadunek
do wykonywania czynności załadunkowych lub wyładunkowych, to InterRisk nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie, jak i w wyniku załadunku lub
wyładunku spowodowane przez nieprzestrzeganie tego wymogu.
7. Czynności załadunku lub wyładunku powinny być wykonywane z należytą starannością i (jeśli tego wymaga rodzaj i stan załadowywanego lub wyładowywanego mienia)
przy użyciu odpowiednich maszyn lub urządzeń posiadających aktualne świadectwa
techniczne.
8. Ubezpieczenie może obejmować:

6) w mieniu, którego zakup jest potwierdzony dokumentami sfałszowanymi w rozumieniu przepisów prawa karnego o przestępstwach przeciwko wiarygodności
dokumentów lub dowodami wystawionymi przez nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarze oraz mienia nielegalnie wprowadzonego na polski
obszar celny;
7) powstałe wskutek udzielenia przez Ubezpieczonego przewoźnikowi lub spedytorowi błędnych lub niewystarczających informacji na temat właściwości przewożonego mienia;
8) powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczonego
lub dysponowanego w oparciu o umowę najmu lub inny tytuł prawny (np. leasing,
użyczenie), jeżeli przyczyną wypadku był zły stan techniczny tego środka transportu bądź stan nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub psychotropowego
kierowcy;
9) powstałe w wyniku opóźnienia w przewozie.

1) wyłącznie załadunek;

2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

2) wyłącznie wyładunek;
3) jednocześnie załadunek i wyładunek mienia.
9. W umowie ubezpieczenia określa się, które z czynności wymienione w ust. 8 są objęte
ochroną ubezpieczeniową.
10. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy CARGO, mogą zostać włączone następujące
klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:

1) zwłok lub szczątków zwłok ludzkich;
2) żywych zwierząt;
3) towarów niebezpiecznych;
4) towarów wartościowych;
5) gotówki i wartości pieniężnych;

1) MSP 06 Klauzula płatności;

6) mienia uszkodzonego lub niesprawnego;

2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;

7) mienia przewożonego jako bagaż podręczny, w ramach handlu obwoźnego jak

3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
4) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;
5) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;
6) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców.
§4

8) przesyłek pocztowych;
9) odpadów.
3. Na wniosek Ubezpieczającego, mienie określone w ust. 2, może zostać objęte
ochroną ubezpieczeniową, po uzgodnieniu dodatkowych warunków i po opłaceniu
dodatkowej składki.

1. Odpowiedzialnością InterRisk objęte są szkody powstałe wskutek:
1) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego na środek
transportu, huraganu, lawiny, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, opadu
atmosferycznego, zapadania lub osuwania się ziemi;
2) rabunku (rozboju), z zastrzeżeniem ust. 2;
3) wypadku jakiemu uległ środek transportu;
4) kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym zastrzeżenie to dotyczy
wyłącznie transportu własnego.
2. Szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju) są objęte odpowiedzialnością InterRisk
w przypadku, gdy nie wystąpiło rażące niedbalstwo lub wina umyślna w zakresie
sprawowanej opieki nad przewożonym mieniem.
3. W przypadku transportu własnego InterRisk odpowiada:
1) za szkody, które powstały podczas postoju na parkingu strzeżonym całodobowo,
wydającym pokwitowanie za parkowanie pojazdu oraz gdy pojazd na czas postoju został odpowiednio zabezpieczony (tj. posiadał zamknięte drzwi, okna; jeżeli
posiadał inne urządzenia zabezpieczające – urządzenia te były uruchomione), jak
również fakt przyjęcia na parking samochodu z ładunkiem został potwierdzony
przez obsługę parkingu – do wysokości sumy ubezpieczenia;
2) za szkody, które powstały podczas postoju poza parkingiem strzeżonym, przy
czym pojazd na czas postoju został odpowiednio zabezpieczony (tj. posiadał zamknięte drzwi, okna; jeżeli posiadał inne urządzenia zabezpieczające – urządzenia
te były uruchomione) – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej
niż do kwoty 30.000 zł.
4. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego InterRisk zwraca Ubezpieczonemu
faktycznie poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie, w granicach sum ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10%
wysokości szkody.
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Suma ubezpieczenia
§6
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający.
2. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 300.000 zł.
3. Sumę ubezpieczenia ustala się w systemie pierwszego ryzyka.
4. Wartością ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia jest jego wartość w miejscu
i czasie załadowania odpowiadająca:
1) dla mienia fabrycznie nowego – wartości zakupu bądź sprzedaży mienia nabytego
lub sprzedanego przez Ubezpieczonego, określona w fakturze dostawy (tj. zakupu
lub sprzedaży) w zależności od tego, czy ubezpieczone mienie przewożone jest
w realizacji umowy zakupu czy też sprzedaży;
2) dla mienia używanego – wartości rzeczywistej, chociażby cena używanego
mienia określona w dokumencie zakupu została ustalona na wyższym poziomie
niż wartość rzeczywista tego mienia.
Ustalenie wysokości odszkodowania
§7
1. Odszkodowanie ustala się na podstawie dostarczonych dokumentów, określonych
w §§44–47 OWU oraz w ust. 2–3 poniżej.
2. Do zgłoszenia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć
poniższe podstawowe dokumenty:
1) oryginalny protokół szkody;
2)

zgodność z oryginałem;

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

3) oryginalny dokument przewozowy (egzemplarz dla nadawcy/odbiorcy).
3. W przypadku zaistnienia szkody powstałej podczas załadunku lub wyładunku mienia,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany przedłożyć InterRisk dokumenty
stwierdzające, jaki podmiot i na czyje zlecenie dokonywał operacji załadunkowych
lub wyładunkowych.
4. W razie szkody niejawnej Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany
udowodnić, że szkoda w mieniu powstała w transporcie, w czasie którego InterRisk
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
5. Wartość ubezpieczeniowa została określona w §6 ust. 4. W przypadku, gdy wartość
ubezpieczeniowa została ustalona odmiennie, w sposób indywidualny przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, wartość tę ustala się na podstawie kosztów lub
cen, które stanowiły podstawę jej ustalenia.
6. Wysokość szkody w przewożonym mieniu ustala się:
1) w razie utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia w całości lub w części albo takiego
uszkodzenia mienia, iż z uwagi na jego właściwości nie nadaje się ono do naprawy
– w wartości ubezpieczeniowej utraconego lub uszkodzonego mienia. W razie
uszkodzenia mienia, które nadaje się do naprawy – według rzeczywistych kosztów
naprawy, z zastrzeżeniem ust. 8;
2)

jako różnicę pomiędzy wartością ubezpieczeniową mienia przed powstaniem
szkody, a wartością mienia ustaloną w drodze przeceny.

7. Odszkodowanie ustala się w granicach sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej
wysokości szkody obliczonej zgodnie z ust. 6, z tym że:
1) do wartości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczonego koszty, o których
mowa w ust. 9;
2) potrąca się:

§2
1. Przedmiotem ubezpieczenia w umowie KOSZ są zgłoszone do ubezpieczenia
i wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia koszty stałe działalności, które
Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania lub zakłócenia działalności w wyniku
szkody w mieniu powstałej bezpośrednio wskutek zdarzeń losowych objętych
zakresem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych z zastrzeżeniem, że InterRisk bez względu na zakres ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych, nie odpowiada za koszty stałe działalności, które
Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania lub zakłócenia działalności w wyniku
szkody w mieniu powstałej bezpośrednio wskutek dymu i sadzy, upadku drzew lub
innych przedmiotów, katastrofy budowlanej lub zalania.
2. Koszty określone w ust. 1 objęte są ubezpieczeniem, jeśli ponoszone są na terytorium
RP.
3. InterRisk pokrywa koszty stałe działalności pod warunkiem, że istnieje jego
odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych.
4. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy KOSZ, mogą zostać włączone następujące
klauzule dodatkowe, wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
1) MSP 06 Klauzula płatności;
2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;
3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
4) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;
5) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;
6) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców.

a) wartość ubytku naturalnego określonego normami branżowymi dotyczącymi
działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego,
b) wartość pozostałości po zniszczonym lub uszkodzonym mieniu,
c) franszyzę redukcyjną, która wynosi 300 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku
transportu własnego, dla szkód powstałych w wyniku rabunku (rozboju) franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł, a dla szkód
powstałych podczas postoju środka transportu poza miejscem strzeżonym
wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł,
d) franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 300 zł
dla szkód powstałych w czasie załadunku lub wyładunku.
8. Jeżeli wysokość szkody została ustalona według kosztów naprawy, odszkodowanie
nie może przekroczyć wartości uszkodzonego mienia w dniu zajścia wypadku
ubezpieczeniowego ustalonego zgodnie z wartością ubezpieczeniową.
9. Do wartości ustalonego odszkodowania dolicza się uzasadnione okolicznościami
wypadku ubezpieczeniowego i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, o których mowa w §4 ust. 4.
10. W uzasadnionych przypadkach wysokość odszkodowania może być ustalona na
podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę powołanego przez
InterRisk lub przez Ubezpieczonego w porozumieniu z InterRisk.
11. W razie odnalezienia mienia, za które Ubezpieczony otrzymał odszkodowania od
InterRisk, Ubezpieczony zobowiązany jest przyjąć to mienie i dokonać zwrotu wypłaconego odszkodowania w granicach wartości odzyskanego mienia, po odliczeniu
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z jego odzyskaniem.
Załącznik nr 6
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW STAŁYCH DZIAŁALNOŚCI

§1
klauzuli określenia, należy rozumieć:
1) koszty stałe działalności – następujące koszty ponoszone przez Ubezpieczonego
niezależnie od wielkości wytwarzanej produkcji lub świadczonych usług:
a) wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę,
b) dzierżawy, wynajmu budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń lub
wyposażenia,
c) zużytej energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody, centralnego ogrzewania
lub odprowadzenia nieczystości,
d) czasowego zatrudnienia dodatkowego personelu (spoza ubezpieczanego
podmiotu) w celu jak najszybszego zniwelowania skutków szkody,
e) abonamentu za telefony stacjonarne;
2) okres odszkodowawczy – okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody
i trwa tak długo, jak długo szkoda ta wywiera wpływ na przerwę lub zakłócenie
działalności gospodarczej Ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż limit okresu
odszkodowawczego, który został określony w umowie ubezpieczenia. Okres
odszkodowawczy jest niezależny od końca okresu ubezpieczenia pod warunkiem,
że szkoda powstała w okresie ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
§3
1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §7 OWU ochrona ubezpieczeniowa
ponadto nie obejmuje:
1) utraty zysku;
2) kosztów wynagrodzeń specjalnych pracowników Ubezpieczonego (wszelkiego
rodzaju premii i dodatków, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
lub w dni wolne od pracy);
3) kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło;
4) wydatków na surowce, materiały pomocnicze, produkcyjne lub otrzymane w celu
sprzedaży;
5) kar pieniężnych, grzywien, kosztów sądowych i odszkodowań, do których
wypłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku niewywiązania się ze
zobowiązań wskutek zaistniałej szkody.
2. InterRisk nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe lub zwiększone
wskutek:
1) nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczonego w podjęciu działalności gospodarczej;
2)

zniszczonego mienia;

3) innowacji lub ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonego
mienia;
4) niemożności ściągnięcia należności w wyniku utraty dokumentów księgowych;
5) decyzji prawomocnych władz lub organów, uniemożliwiającej lub opóźniającej
odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia
§4
1. Sumę ubezpieczenia ustala się w wysokości wynoszącej maksymalnie 20% łącznej
sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz nie wyższej niż 300.000 zł.
2. Umowa ubezpieczenia kosztów stałych działalności zawierana jest w systemie na
pierwsze ryzyko.
Ustalenie wysokości odszkodowania
§5
1. InterRisk zwraca koszty stałe ponoszone przez Ubezpieczonego przez czas trwania
przerwy lub zakłóceń w działalności w okresie odszkodowawczym ustalonym przez
Ubezpieczającego we wniosku, jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia powstania
szkody.
2. Wysokość odszkodowania ustala się w wysokości udokumentowanych kosztów
stałych działalności faktycznie poniesionych przez Ubezpieczonego w okresie
odszkodowawczym.
3. Z odszkodowania InterRisk potrąca franszyzę redukcyjną wynoszącą 5 dni roboczych.
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Załącznik nr 6a
KLAUZULA UTRATY ZYSKU

§1

w którym wystąpiła szkoda w mieniu, odpowiednio skorygowany w przypadkach jeżeli
ści gospodarczej wpłynęły na wyniki takiej działalności w celu uzyskania możliwie dokładnego szacunku wyników, jakie Ubezpieczony uzyskałby w okresie odszkodowawczym
gdyby szkoda w mieniu nie powstała.

1.

Ustalenie wysokości odszkodowania
utraty zysku określenia należy rozumieć:
1) zysk – wartość dodatnia stanowiąca sumę kosztów stałych działalności oraz zysku
netto wynikającego z dokumentacji księgowej w danym okresie czasu;
2) utrata zysku – różnica pomiędzy zyskiem jaki Ubezpieczony osiągnął w okresie
odszkodowawczym po wystąpieniu szkody w mieniu, spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem losowym, a zyskiem jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć
gdyby szkoda w mieniu nie nastąpiła. Zysk jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć
wyliczany jest w oparciu o zysk w okresie analogicznym do okresu odszkodowawczego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym wystąpiła
szkoda w mieniu, odpowiednio skorygowany w przypadkach jeżeli sezonowość,
gospodarczej wpłynęły na wyniki takiej działalności w celu uzyskania możliwie
dokładnego szacunku wyników, jakie Ubezpieczony uzyskałby w okresie odszkodowawczym gdyby szkoda w mieniu nie powstała.

§5
1. InterRisk wypłaca świadczenie za każdy dzień roboczy przerwy lub zakłócenia
prowadzonej działalności gospodarczej, począwszy od 6-go dnia okresu
odszkodowawczego (pierwszych 5 dni stanowi franszyzę redukcyjną mająca
zastosowanie w tym ubezpieczeniu, polegająca na pomniejszeniu odszkodowania
o kwotę wynikającą z przemnożenia wyliczonej dla okresu odszkodowawczego
średniej wartości świadczenia dla utraty zysku, przypadającego na jeden dzień
roboczy przez liczbę 5 dni roboczych; gdzie średnią wartość świadczenia dziennego
wylicza się poprzez podzielenie kwoty utraconego zysku przypadającego na okres
odszkodowawczy przez liczbę dni roboczych wchodzących w ten okres).
2. InterRisk wypłaca świadczenie utraty zysku przez czas trwania okresu odszkodowawczego, z zastrzeżeniem postanowień §4. Wysokość świadczenia jest ustalana
w oparciu o pełną dokumentację księgową.
Załącznik nr 7

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

KLAUZULA UBEZPIECZENIA WANDALIZMU

§2
1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia utraty zysku
jest utrata zysku przez Ubezpieczonego w czasie przerwania lub zakłócenia
działalności powstałej w wyniku szkody w mieniu w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w umowie, bezpośrednio wskutek zdarzeń losowych objętych zakresem
ubezpieczenia. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest zawarcie
umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z klauzulą
ubezpieczenia kosztów stałych działalności lub mienia od wszystkich ryzyk wraz
z klauzulą ubezpieczenia kosztów stałych działalności oraz prowadzenie przez
Ubezpieczonego pełnej księgowości.
2. InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę zysku wyłącznie pod warunkiem,
że utrata zysku nastąpiła na skutek szkody w ubezpieczonym mieniu objętej zakresem
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich
ryzyk, za którą InterRisk ponosi odpowiedzialność.
Wyłączenia odpowiedzialności
§3
1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU Biznes Pro Plus, klauzuli
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz klauzuli ubezpieczenia kosztów
stałych działalności, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów związanych z decyzjami Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia;
2) utraconego zysku pochodzącego z inwestycji lub spekulacji giełdowych, obrotu
nieruchomościami, zakładów lub gier hazardowych, a także spowodowanego
inną przyczyną niż szkoda w mieniu;
3) utraty zysku nie przekraczającej kwoty franszyzy redukcyjnej ustalonej w umowie
zgodnie z §5 ust. 1.
2. Bez względu na zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
lub mienia od wszystkich ryzyk, InterRisk nie odpowiada za utratę zysku przez
Ubezpieczonego w czasie przerwania lub zakłócenia działalności spowodowanego
szkodą w mieniu powstałą bezpośrednio wskutek dymu i sadzy, upadku drzew lub
innych przedmiotów, katastrofy budowlanej lub zalania.
3. Wyłączenie utraty zysku, o którym mowa w klauzuli ubezpieczenia kosztów stałych
działalności nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia utarty
zysku zgodnie z niniejszą klauzulą.
Limit odpowiedzialności

Przedmiot ubezpieczenia
§1
Przedmiotem ubezpieczenia w umowie WAN jest następujące mienie zgłoszone do
ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia:
1) używane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące
się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
a) budynki,
b) budowle,
c) lokale,
d) maszyny,
e) urządzenia,
f ) wyposażenie,
g) środki obrotowe,
h) nakłady inwestycyjne;
2) mienie osób trzecich;
3) mienie pracownicze.
Zakres terytorialny
§2
Mienie, o którym mowa w §1, objęte jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscu
określonym w dokumencie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
§3
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy WAN obejmuje szkody

2. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy WAN mogą zostać włączone następujące
klauzule dodatkowe, wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
1) MSP 06 Klauzula płatności;

§4

2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;

Maksymalny limit odpowiedzialności za ubezpieczenie utraty zysku na podstawie
niniejszej klauzuli jest uzależniony od długości trwania okresu odszkodowawczego
i wynosi 10% sumy ubezpieczenia określonej dla kosztów stałych działalności, lecz nie
więcej niż:

3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;

1) 10.000 zł – w przypadku wyboru okresu odszkodowawczego wynoszącego do 90
dni;
2) 20.000 zł – w przypadku wyboru okresu odszkodowawczego wynoszącego do
180 dni;
przy czym maksymalne świadczenie dzienne, wyliczone zgodnie z §5 ust. 1, wynosi 1.000
zł za każdy dzień roboczy, jednak nie więcej niż zysk jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć,
gdyby szkoda w mieniu nie nastąpiła (przyjmuje się kwotę niższą z wyżej określonych).
Zysk jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć wyliczany jest w oparciu o zysk w okresie analogicznym do okresu odszkodowawczego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok,

38

BIZNES PRO PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

4) MSP 12 Klauzula prolongaty składki;
5) MSP 23 Klauzula odtworzenia planów i dokumentów;
6) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców.
Wyłączenia odpowiedzialności
§4
1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §§7, 21, 30 OWU, InterRisk ponadto
nie odpowiada za szkody powstałe w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych,
objętych zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź
powstałych w związku z prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:

ubezpieczenia odrębnego limitu odpowiedzialności.
3. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy SZYB mogą zostać włączone następujące
klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:

1) gotówki i wartości pieniężnych;
2) kart płatniczych;
3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów
o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju:
dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów,
prototypów, modeli poglądowych;
4) stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu szyb i innych
przedmiotów od stłuczenia;

1) MSP 06 Klauzula płatności;
2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;
3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
4) MSP 12 Klauzula prolongaty składki.
Wyłączenia odpowiedzialności

5) pojazdów mechanicznych.

§4
1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §§7, 21, 30 OWU ochrona ubezpieczeniowa
ponadto nie obejmuje:

Suma ubezpieczenia
§5
1. W ramach klauzuli mienie ubezpieczone jest w systemie ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko.
2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający oddzielnie dla przedmiotów wymienionych w §1 pkt 1 lit. d–h oraz pkt 2 i 3 zgodnie z postanowieniami §33 ust. 5.
3. W przypadku szkód w przedmiotach wymienionych w §1 pkt 1 lit. a–c ma zastosowanie
limit odpowiedzialności w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
4.

ności w wysokości 3.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w okresie ubezpieczenia.

1) szklanych i kamiennych wykładzin podłogowych;
2) szkła artystycznego;
3) szyb w szklarniach i inspektach;
4) szyb w pojazdach i środkach transportu.
2. InterRisk nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1) nie przekraczające 100 zł;
2) powstałe w oszkleniach stanowiących osprzęt urządzeń technicznych i instalacji
(nie dotyczy kolektorów słonecznych);
3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy;
4) polegające na odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;

Ustalenie wysokości odszkodowania

5) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych;

§6
1. Rozmiar szkody i wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z §34 OWU, a w odniesieniu do budynków, budowli lub lokali według wartości rzeczywistej w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego.

6) wynikłe ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania;
7) powstałe podczas wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu,
w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub przewozu.

2. Z ustalonej wysokości odszkodowania InterRisk potrąca franszyzę redukcyjną
wynoszącą 300 zł, bez możliwości jej wykupienia.

Suma ubezpieczenia
§5

Załącznik nr 8
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
Przedmiot ubezpieczenia
§1
Przedmiotem ubezpieczenia w umowie SZYB mogą być nieuszkodzone szyby i inne
przedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków bądź lokali, stanowiących
własność Ubezpieczonego lub znajdujących się w jego posiadaniu na podstawie tytułu
prawnego, w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia, w szczególności:

1. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wymienionych
w §1 ustalana jest w wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może
powstać wskutek jednego wypadku ubezpieczeniowego w wartości odpowiadającej
cenie zakupu z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu, transportu oraz
wykonania napisów, ozdób i liter według istniejących wzorów.
2. Sumę ubezpieczenia ustala się w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oddzielnie dla przedmiotów wymienionych w §1 oraz dla kosztów ustawienia rusztowań,
jeżeli mają być dodatkowo ubezpieczone.
Ustalenie wysokości odszkodowania
§6

1) oszklenie ścian i dachów;
2) szyby okienne i drzwiowe, w tym przeciwwłamaniowe i kuloodporne;
3) płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów, stołów, lad
sprzedażowych lub chłodniczych oraz lodówek;
4) przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin;
5) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe;
6) szyldy i transparenty (w tym też z pleksi);
7) rurki neonowe i tablice świetlne;

1. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie ceny zakupu lub kosztów naprawy
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału
i wymiarów, udokumentowanych stosownymi fakturami, według cen obowiązujących
w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
2. Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem poniesionych przez Ubezpieczonego i udokumentowanych kosztów:
1) demontażu i montażu;
2) transportu;

8) wykładziny szklane i kamienne;
9) płyty ceramiczne, kolektory słoneczne;
10) witraże, z wyłączeniem ich wartości artystycznej.

3) wykonania napisów, ozdób i liter według wzorów istniejących w dniu zajścia
wypadku ubezpieczeniowego;
4) ustawienia i rozebrania rusztowań, o ile zostały one dodatkowo ubezpieczone.

Zakres terytorialny
§2
Mienie, o którym mowa w §1, objęte jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscu
określonym w dokumencie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmioty wymienione w ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych wskutek ich stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia.
2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia
może dodatkowo obejmować udokumentowane koszty ustawienia rusztowań
umożliwiających zamontowanie lub zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów
w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem, pod warunkiem określenia w umowie

Załącznik nr 9
KLAUZULA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
§1
1. Zachowując postanowienia OWU niezmienione zapisami niniejszej klauzuli, na
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk
obejmuje ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego w razie wystąpienia w okresie
ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia Ochrony
Prawnej (OP).
2. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składa się ubezpieczenie kosztów reprezentacji
interesów prawnych Ubezpieczonego, powstałych w wyniku wypadków ubezpieczeniowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy OP mogą zostać włączone następujące
klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
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1) MSP 06 Klauzula płatności;
2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;

Załącznik nr 6a
KLAUZULA UTRATY ZYSKU

3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
4) MSP 12 Klauzula prolongaty składki.
§1
1.

Ubezpieczenie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego
i zakres ubezpieczenia
utraty zysku określeniaPrzedmiot
należy rozumieć:

1) zysk – wartość dodatnia stanowiąca§2
sumę kosztów stałych działalności oraz zysku
netto wynikającego z dokumentacji księgowej w danym okresie czasu;
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie pokrycia niezbędnych kosztów
reprezentacji
interesów
prawnych
Ubezpieczonego,
związanych osiągnął
z wykonywaniem
2)
utrata zysku
– różnica
pomiędzy
zyskiem jaki Ubezpieczony
w okresie
przez
niego działalności po
gospodarczej
naszkody
zasadach
określonych
w niniejszejubezpieklauzuli.
odszkodowawczym
wystąpieniu
w mieniu,
spowodowanej
InterRisk
obejmuje
ochroną
wypadki
ubezpieczeniowe
zaistniałemógłby
i rozpatrywane
czonym
zdarzeniem
losowym,
a zyskiem
jaki Ubezpieczony
osiągnąć
na terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
według
polskiego, powstałe
okresie
gdyby szkoda
w mieniu nie
nastąpiła.
Zyskprawa
jaki Ubezpieczony
mógłbywosiągnąć
ubezpieczenia.
wyliczany jest w oparciu o zysk w okresie analogicznym do okresu odszkodowawczego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym wystąpiła
2. InterRisk zobowiązuje się w granicach wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy
szkoda w mieniu, odpowiednio skorygowany w przypadkach jeżeli sezonowość,
ubezpieczenia, ponieść niezbędne dla reprezentowania interesów prawnych
Ubezpieczonego i udokumentowane koszty obejmujące:
gospodarczej wpłynęły na wyniki takiej działalności w celu uzyskania możliwie
wuzyskałby
tym:
1) dokładnego
koszty postępowania
sądem
powszechnym,
szacunkuprzed
wyników,
jakie
Ubezpieczony
w okresie odszkodowawczym gdyby szkoda w mieniu nie powstała.
a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa
procesowego lub obrony do wysokości stawki minimalnej, ustalonej zgodnie
z przepisami prawa regulującymi wysokość wynagrodzenia za czynności
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
adwokata lub radcy prawnego obowiązującymi w dniu wystąpienia wypadku
ubezpieczeniowego; w braku takich
§2 przepisów stosuje się przepisy stanowiące
podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub
1. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia utraty zysku
obrony dla adwokata lub radcy prawnego obowiązujące w dniu wystąpienia
jest utrata zysku przez Ubezpieczonego w czasie przerwania lub zakłócenia
wypadku ubezpieczeniowego,
działalności powstałej w wyniku szkody w mieniu w miejscu ubezpieczenia
b) koszty
sądowe wszystkich
instancji,
wskazanym
w umowie,
bezpośrednio
wskutek zdarzeń losowych objętych zakresem
ubezpieczenia. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest zawarcie
c) koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej (w tym również
umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z klauzulą
zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela
ubezpieczenia kosztów stałych działalności lub mienia od wszystkich ryzyk wraz
posiłkowego);
z klauzulą ubezpieczenia kosztów stałych działalności oraz prowadzenie przez
2) koszty postępowania
administracyjnego:
Ubezpieczonego
pełnej księgowości.
a) wynagrodzenie
jednego
adwokata lub
radcyzysku
prawnego
z tytułu
zastępstwa
2. InterRisk
obejmuje ochroną
ubezpieczeniową
utratę
wyłącznie
pod warunkiem,
lubna
obrony
wysokości
stawki minimalnej,
zgodnie
że utrataprocesowego
zysku nastąpiła
skutekdo
szkody
w ubezpieczonym
mieniuustalonej
objętej zakresem
z przepisami
regulującymi
wysokość
wynagrodzenia
za wszystkich
czynności
ubezpieczenia
mienia prawa
od ognia
i innych zdarzeń
losowych
lub mienia od
lub radcy
prawnego
obowiązującymi w dniu wystąpienia wypadku
ryzyk, zaadwokata
którą InterRisk
ponosi
odpowiedzialność.
ubezpieczeniowego; w braku takich przepisów stosuje się przepisy stanowiące
podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub obrony
dla adwokata lubWyłączenia
radcy prawnego
obowiązujące w dniu wystąpienia wypadku
odpowiedzialności
ubezpieczeniowego,
§3
b) opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubez1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU Biznes Pro Plus, klauzuli
pieczonego przed organami administracji państwowej i samorządowej,
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz klauzuli ubezpieczenia kosztów
c) działalności,
koszty sądowe
w sprawach
przed sądami
stałych
ochrona
ubezpieczeniowa
nieadministracyjnymi,
obejmuje:
koszty
postępowania
przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym;
1) d)
kosztów
związanych
z decyzjami
Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia;
3) koszty postępowania egzekucyjnego – w zakresie maksymalnie trzech dowolnie
egzekucji,
podjętego
podstawie
jednego obrotu
tytułu
2) wybranych
utraconego przedmiotów
zysku pochodzącego
z inwestycji
lub na
spekulacji
giełdowych,
wykonawczego
w stosunku
dolub
tegogier
samego
podmiotu,awtakże
wysokości
nie większej
nieruchomościami,
zakładów
hazardowych,
spowodowanego
niż
20% niż
sumy
ubezpieczenia.
innąłącznie
przyczyną
szkoda
w mieniu;
3. InterRisk
wymienionymi
w ust.
2, zobowiązuje
ponieść
3) utratypoza
zyskuświadczeniami
nie przekraczającej
kwoty franszyzy
redukcyjnej
ustalonejsię
w umowie
koszty
poręczenia
majątkowego,
przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia
zgodnie
z §5 ust.
1.
tymczasowego aresztowania, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów
2. Bez względu na zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
poręczenia majątkowego odbywa się na zasadach określonych w § 7 niniejszej
lub mienia od wszystkich ryzyk, InterRisk nie odpowiada za utratę zysku przez
klauzuli.
Ubezpieczonego w czasie przerwania lub zakłócenia działalności spowodowanego
4. Zakres
obejmuje
pokrycie kosztów
prawnych
szkodą ubezpieczenia
w mieniu powstałą
bezpośrednio
wskutekreprezentacji
dymu i sadzy,interesów
upadku drzew
lub
Ubezpieczonego
wyłącznie
w przypadkach:
innych przedmiotów,
katastrofy
budowlanej lub zalania.
obrony utraty
Ubezpieczonego
przedmowa
sądem
w sprawach
karnych o
przestępstwo
3. 1)
Wyłączenie
zysku, o którym
w klauzuli
ubezpieczenia
kosztów
stałych
nieumyślne;
działalności
nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia utarty
zysku zgodnie z niniejszą klauzulą.
2) obrony Ubezpieczonego przed sądem w sprawach o wykroczenie nieumyślne;
3) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów
niedozwolonych związanych
z wykonywaniem przez niego działalności gospoLimit odpowiedzialności
darczej, których następstwem jest szkoda na osobie lub w mieniu;
§4
4) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia
Maksymalny limit odpowiedzialności za ubezpieczenie utraty zysku na podstawie
zawartych z innymi ubezpieczycielami niż InterRisk związanych z wykonywaniem
niniejszej klauzuli jest uzależniony od długości trwania okresu odszkodowawczego
przez niego działalności gospodarczej.
i wynosi 10% sumy ubezpieczenia określonej dla kosztów stałych działalności, lecz nie
więcej niż:
Wypadek
1) 10.000 zł – w przypadku
wyboru ubezpieczeniowy
okresu odszkodowawczego wynoszącego do 90
dni;
§3
2) 20.000 zł – w przypadku wyboru okresu odszkodowawczego wynoszącego do
Odmiennie od zapisów OWU, w ubezpieczeniu kosztów reprezentacji interesów praw180 dni;
nych Ubezpieczonego wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
przy czym maksymalne świadczenie dzienne, wyliczone zgodnie z §5 ust. 1, wynosi 1.000
1) przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych
zł za każdy dzień roboczy, jednak nie więcej niż zysk jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć,
– powstanie szkody na osobie lub w mieniu, gdzie za moment powstania wypadku
gdyby szkoda w mieniu nie nastąpiła (przyjmuje się kwotę niższą z wyżej określonych).
ubezpieczeniowego uważa się dzień powstania szkody;
Zysk jaki Ubezpieczony mógłby osiągnąć wyliczany jest w oparciu o zysk w okresie ana2) w postępowaniu
karnym oraz w postępowaniu
w sprawie
o wykroczenie
logicznym
do okresu odszkodowawczego
w roku bezpośrednio
poprzedzającym
rok,–
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naruszenie
podejrzenie
o naruszenie
przepisów
prawawkarnego
lub prawa
w którym
wystąpiłalub
szkoda
w mieniu,
odpowiednio
skorygowany
przypadkach
jeżeli
wykroczeń, gdzie za moment powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa siędzień, w którym
nastąpiło
faktyczne
lub domniemane
naruszenie;
ści gospodarczej
wpłynęły
na wyniki
takiej działalności
w celu uzyskania
możliwie dokładnego szacunku wyników, jakie Ubezpieczony uzyskałby w okresie odszkodowawczym
3) przy dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z innym
gdyby szkoda w mieniu nie powstała.
ubezpieczycielem niż InterRisk – wystąpienie szkody lub innego wypadku
ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia, gdzie za moment
powstania wypadku ubezpieczeniowego uważa się dzień, w którym zaistniała
Ustalenie wysokości odszkodowania
szkoda lub wypadek ubezpieczeniowy, wynikający z umowy ubezpieczenia.
§5
1. InterRisk wypłaca świadczenie za każdy dzień roboczy przerwy lub zakłócenia
Limit odpowiedzialności
prowadzonej działalności gospodarczej, począwszy od 6-go dnia okresu
§4 stanowi franszyzę redukcyjną mająca
odszkodowawczego (pierwszych 5 dni
zastosowanie w tym ubezpieczeniu, polegająca na pomniejszeniu odszkodowania
1. Górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowi suma ubezpieczenia.
o kwotę wynikającą z przemnożenia wyliczonej dla okresu odszkodowawczego
2. Jeżeli
niewartości
umówiono
się inaczejdla
suma
ubezpieczenia
na jeden i wszystkie
wypadki
średniej
świadczenia
utraty
zysku, przypadającego
na jeden
dzień
ubezpieczeniowe
wynosi,
zależnościgdzie
od wyboru
Ubezpieczającego:
średnią
wartość świadczenia dziennego
roboczy
przez liczbę
5 dniwroboczych;
wylicza się poprzez podzielenie kwoty utraconego zysku przypadającego na okres
1) 15.000 zł
odszkodowawczy przez liczbę dni roboczych wchodzących w ten okres).
lub
30.000wypłaca
zł.
2. 2)
InterRisk
świadczenie utraty zysku przez czas trwania okresu odszkodowawczego, z zastrzeżeniem postanowień §4. Wysokość świadczenia jest ustalana
w oparciu o pełną dokumentację księgową.
Wyłączenia szczególne
§5
Załącznik nr 7
1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kosztów reprezentacji
KLAUZULA UBEZPIECZENIA WANDALIZMU
interesów prawnych Ubezpieczonego wyłączone są wypadki ubezpieczeniowe:
1) pozostające w związku
z działaniami
wojennymi, niepokojami społecznymi,
Przedmiot
ubezpieczenia
rozruchami, strajkami, lokautami i trzęsieniami ziemi;
§1
2) pozostające w związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory
Przedmiotem ubezpieczenia w umowie WAN jest następujące mienie zgłoszone do
jądrowe lub ze szkodami spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym,
ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie ubezpieczenia:
jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej;
1) używane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez
3) wynikające z naruszenia przez Ubezpieczonego przepisów powszechnie obowiąUbezpieczonego działalnością gospodarczą, stanowiące własność lub znajdujące
zującego prawa umyślnie;
się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego:
4) będące następstwem pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem
a) budynki,
alkoholu, tj. w stanie gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub przekracza
b) budowle,
lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
c) lokale,
w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to
wpływ
na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
d)
maszyny,
5) e)
niezwiązane
z wykonywaniem działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego;
urządzenia,
6) fpozostające
w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności
) wyposażenie,
g) środki obrotowe,
7) z zakresu prawa podatkowego, celnego i karno-skarbowego;
h) nakłady inwestycyjne;
8) z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego;
2) mienie osób trzecich;
9) z zakresu prawa pracy;
3) mienie pracownicze.
10) z zakresu ubezpieczeń społecznych;
11) wynikające z gier lub zakładów oraz transakcji terminowych lub spekulacyjnych,
Zakres terytorialny
albo wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej
umowy;
§2
12) wynikające
z umów
poręczenia,
przejęcia
lub przystąpienia
do długu
innego
Mienie,
o którym mowa
w §1,
objęte jest
ubezpieczeniem
na terytorium
RPoraz
w miejscu
rodzaju
zabezpieczeń
wierzytelności;
określonym
w dokumencie
ubezpieczenia.
13) dotyczące windykacji należności prowadzonej na zlecenie Ubezpieczonego oraz
przeciwko Ubezpieczonemu;
Zakres ubezpieczenia
14) dotyczące umów agencyjnych, funduszy inwestycyjnych, obligacji, papierów
§3
wartościowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy WAN obejmuje szkody
15) dotyczące roszczeń spółek handlowych lub wspólników spółek cywilnych,
kierowanych przeciwko Ubezpieczonemu oraz roszczeń Ubezpieczonego do tych
spółek lub wspólników;
2. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy WAN mogą zostać włączone następujące
16) wynikające z przepisów prawa dotyczących spółdzielni, spółdzielni mieszkaklauzule dodatkowe, wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
niowych oraz wspólnot mieszkaniowych oraz dotyczące wszelkich roszczeń
spółdzielni,
spółdzielni
mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych prze1) MSP
06 Klauzula
płatności;
ciwko Ubezpieczonemu oraz roszczeń Ubezpieczonego skierowanych do tych
2) MSP 08 Klauzula pro rata temporis;
podmiotów;
3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
17) dotyczące roszczeń stowarzyszeń i związków zawodowych przeciwko Ubezpieczonemu
oraz roszczeń
Ubezpieczonego
kierowanych do tych podmiotów;
4) MSP
12 Klauzula
prolongaty
składki;
18) MSP
z zakresu
prawa odtworzenia
patentowego,
autorskiego,
znaków towarowych, pozostałego
5)
23 Klauzula
planów
i dokumentów;
prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa ochrony konkurencji
6) MSP 27 Klauzula rzeczoznawców.
(antymonopolowego);
19) dotyczące roszczeń Ubezpieczonego wynikających z cesji wierzytelności;
Wyłączenia odpowiedzialności
20) wynikające z umów ustnych;
§4
21) dotyczące spraw z zakresu prawa prasowego i prawa ochrony danych osobowych;
1. Z uwzględnieniem wyłączeń określonych w §§7, 21, 30 OWU, InterRisk ponadto
22) pozostające w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo upadłonie odpowiada za szkody powstałe w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych,
ściowym, które zostało albo ma zostać wszczęte w stosunku do Ubezpieczonego;
objętych zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź
23) związane
posiadaniem
lub użytkowaniem
pojazdów
mechanicznych;
powstałych
wzzwiązku
z prowadzoną
akcją gaśniczą
lub ratowniczą.

2. 24)
Ochrona
rozpoznawane
ubezpieczeniowa
przed: nie
Trybunałem
obejmuje ponadto:
Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym lub
trybunałami międzynarodowymi;
1) gotówki i wartości pieniężnych;
25) z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska, wywłaszczenia nieruchomości
2) kart płatniczych;
lub zagospodarowania przestrzennego oraz pozostające w związku z:
3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów
a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości,
o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju:
dzieł
b) planowaniem,
sztuki, antyków,
projektowaniem
futer, biżuteriilub
orazbudową
akt, dokumentów,
budynku albo
rękopisów,
części budynku,
wzorów,
prototypów,
modeli poglądowych;
które są własnością
lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też
Ubezpieczony zamierza je nabyć bądź objąć w posiadanie,
4) stłuczenia szyb i innych przedmiotów podlegających ubezpieczeniu szyb i innych
przedmiotów
c) przebudową
od stłuczenia;
nieruchomości, budynku lub części budynku, jeżeli do jej wykonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub pozwoleń,
5) pojazdów mechanicznych.
a nieruchomość, budynek lub część budynku są własnością lub znajdują się
w posiadaniu Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć bądź
objąć w posiadanie,
Suma ubezpieczenia
d) podziałem, scalaniem i wywłaszczaniem nieruchomości oraz prywatyzacją,
§5
reprywatyzacją i innymi przekształceniami własnościowymi o podobnym
1. W ramach
klauzuli mienie ubezpieczone jest w systemie ubezpieczenia na pierwsze
charakterze,
ryzyko.
e)
2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający oddzielnie dla przedmiotów wymienio26) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w tym związane ze szkodami
nych w §1 pkt 1 lit. d–h oraz pkt 2 i 3 zgodnie z postanowieniami §33 ust. 5.
wyrządzonymi ruchem zakładu górniczego;
3. W przypadku szkód w przedmiotach wymienionych w §1 pkt 1 lit. a–c ma zastosowanie
27) dotyczące kosztów lub świadczeń nie wymienionych w zakresie ubezpieczenia
limit odpowiedzialności w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł na jeden i wszystkie
oraz kosztów, które nie zostały uprzednio uzgodnione z InterRisk;
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
28) dotyczące kosztów obrony tych interesów prawnych, które zostały w całości po4.
kryte z innej umowy ubezpieczenia, a dotyczą tego samego postępowania;
ności w wysokości 3.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe
w przypadku częściowego pokrycia kosztów z innej umowy ubezpieczenia, roszw okresie ubezpieczenia.
czenia w ramach niniejszego ubezpieczenia są realizowane w drugiej kolejności;
29) dotyczące kosztów związanych z zawinionym przez Ubezpieczonego uchybieniem terminów ustawowych
lub umownych
do dokonania określonych czynności,
Ustalenie wysokości
odszkodowania
związanych z nieuzasadnioną zwłoką w powiadomieniu InterRisk o terminach lub
§6
zobowiązaniach, o ile Ubezpieczony miał taki obowiązek;
1. Rozmiar szkody i wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z §34 OWU, a w odnie30) dotyczące kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług prawnych
sieniu do budynków, budowli lub lokali według wartości rzeczywistej w dniu zajścia
świadczonych przez osoby niebędące radcami prawnymi lub adwokatami;
wypadku ubezpieczeniowego.
31) dotyczące kosztów poniesionych na opłacenie kar sądowych, administracyjnych,
2. Z ustalonej wysokości odszkodowania InterRisk potrąca franszyzę redukcyjną
grzywien lub kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego przez sądy lub inne
wynoszącą 300 zł, bez możliwości jej wykupienia.
organy państwowe;
32) dotyczące sporów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1.000 zł,
lub w których koszty prowadzenia procesu przewyższają wartośćZałącznik
przedmiotu
nr 8
sporu;
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
33) dotyczące spraw, których przedmiotem są roszczenia Ubezpieczonego skierowane przeciwko InterRisk;Przedmiot ubezpieczenia
34) dotyczących obrony interesów prawnych
Ubezpieczonego z umów, jeżeli nie
§1
wykonał lub dopuścił się rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu zobowiązań
Przedmiotem ubezpieczenia w umowie SZYB mogą być nieuszkodzone szyby i inne
wynikających z tych umów w celu uzyskania zwrotu kosztów pokrytych ubezpieprzedmioty szklane zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem ochrony prawnej;
czeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków bądź lokali, stanowiących
35) wynikające
z naruszenia
przez Ubezpieczonego
obowiąwłasność
Ubezpieczonego
lub znajdujących
się w jego przepisów
posiadaniupowszechnie
na podstawie
tytułu
zującego
prawa
w związkuwz umowie
rażącymubezpieczenia,
niedbalstwem,w
chyba
że zapłata odszkodoprawnego,
w miejscu
określonym
szczególności:
wania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
1) oszklenie ścian i dachów;
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sporów zaistniałych pomiędzy Ubezpieczonym
2) szyby okienne i drzwiowe, w tym przeciwwłamaniowe i kuloodporne;
a Ubezpieczającym lub pomiędzy Ubezpieczonym, Ubezpieczającym a InterRisk.
3) płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów, stołów, lad
3. Jeśli wystąpią wypadki ubezpieczeniowe, które jedynie w części objęte są ochroną
sprzedażowych lub chłodniczych oraz lodówek;
ubezpieczeniową, InterRisk ponosi odpowiedzialność jedynie w odniesieniu do tej
4)
przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin;
części.
5) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe;
6) szyldy
i transparenty
(w tym
też zubezpieczenia
pleksi);
Zasady
wykonywania
umowy
kosztów reprezentacji
interesów prawnych Ubezpieczonego
7) rurki neonowe i tablice świetlne;
§6
8) wykładziny szklane i kamienne;
1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy
9) płyty ceramiczne, kolektory słoneczne;
prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w
10)
witraże, z wyłączeniem
wartości artystycznej.
postępowaniu
sądowym lubich
administracyjnym.
2. W toku postępowania likwidacyjnego, InterRisk ustala zasadność pokrycia kosztów
prawnych w aspekcie szans na korzystne dla Ubezpieczonego zakończenie sprawy.
Zakres terytorialny
Jeżeli InterRisk ustali, że nie ma możliwości korzystnego dla Ubezpieczonego
zakończenia sprawy w całości lub §2
części, jest on zobowiązany niezwłocznie
Mienie,
o którym mowa
w §1,
objęte jest ubezpieczeniem
terytorium RPi w
miejscu
poinformować
o tym
Ubezpieczonego
oraz wskazaćnaokoliczności
podstawę
określonym
dokumencie ubezpieczenia.
prawną, wuzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę spełnienia świadczenia
ubezpieczeniowego.
3. W toku postępowania likwidacyjnego, InterRisk ustala zasadność pokrycia kosztów
Zakres ubezpieczenia
prawnych w aspekcie ekonomicznej zasadności prowadzenia sporu, tj. analizuje czy
§3
wartości przedmiotu sporu.
koszty prowadzenia procesu nie przewyższają
1. Przedmioty wymienione w ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych wskutek ich stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia.

odrębnego
limitu odpowiedzialności.
4. ubezpieczenia
InterRisk pokrywa
koszty wymienione
w §2 ust. 2, o ile ich zasadność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów powszechnych
3. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy SZYB mogą zostać włączone następujące
i administracyjnych.
klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
5. Adwokat lub radca prawny, któremu Ubezpieczony udzielił pełnomocnictwa
1) MSP 06 Klauzula płatności;
albo upoważnienia do obrony ponosi w stosunku do Ubezpieczonego wyłączną
2)
MSP 08 Klauzulazapro
rata temporis;
odpowiedzialność
wykonanie
zlecenia. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności
za działania lub zaniechania adwokata lub radcy prawnego. Jeśli Ubezpieczony
3) MSP 11 Klauzula warunków i taryf;
zrezygnuje z reprezentującego go w sprawie adwokata lub radcy prawnego, InterRisk
4)
12 Klauzula
prolongaty
składki.wynagrodzenia kolejnego adwokata lub radcy
jest MSP
zwolniony
od ponoszenia
kosztów
prawnego.
6. InterRisk nie ponosi kosztów, które są spowodowane potrąceniem Ubezpieczonemu
Wyłączenia odpowiedzialności
przez stronę przeciwną wierzytelności niezwiązanej z wypadkiem ubezpieczeniowym.
§4
7. W sprawach karnych koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego InterRisk
1. Z
uwzględnieniem
wyłączeń
określonych
w §§7, 21,w30
OWUinstancji.
ochrona ubezpieczeniowa
zwraca
po zakończeniu
postępowania
sądowego
danej
ponadto nie obejmuje:
8. W przypadku, gdy w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykrocze1)
szklanych i kamiennych
wykładzin
podłogowych;
nie przedmiotem
postępowania
jest więcej
niż jedno przestępstwo lub wykroczenie,
odpowiedzialność InterRisk obejmuje koszty ustalone w proporcji liczby przestępstw
2) szkła artystycznego;
lub wykroczeń objętych ochroną do ogólnej liczby zarzucanych przestępstw lub
3)
szyb w szklarniach i inspektach;
wykroczeń.
szyb
w pojazdach i środkach
transportu.
9. 4)
Jeżeli
w postępowaniu
karnym lub
w sprawie o wykroczenie został wydany prawomocny wyrok uniewinniający Ubezpieczonego od zarzutu popełnienia umyślnego
2. InterRisk nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
przestępstwa lub wykroczenia, InterRisk pokryje Ubezpieczonemu koszty obrony,
1)
nie przekraczające
100 zł; klauzuli.
zgodnie
z zapisami §2 niniejszej
technicznych
i instalacji
powstałe
w oszkleniach
stanowiących
osprzęt
urządzeń
10. 2)
Koszty
ponoszone
przez InterRisk
obejmują
podatek
od towarów
i usług (VAT),
o ile
(nie dotyczynie
kolektorów
słonecznych);
Ubezpieczony
posiada prawa
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT).
3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy;
11. Koszty wymienione w §2 niniejszej klauzuli, uzgodnione z InterRisk, są pokrywane
4) polegające na odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
przez InterRisk na podstawie dokumentów potwierdzających ich zapłatę i uzasadnia5)
będące
następstwemprzez
niewłaściwego
działania Dokumentami,
lub wady urządzeń
neonowych;
jących
ich poniesienie
Ubezpieczonego.
o których
mowa
w zdaniu poprzedzającym są w szczególności: faktury, rachunki, wezwania sądów lub
6) wynikłe ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania;
innych organów, a także odpisy złożonych pozwów, orzeczeń sądów lub innych orga7)
podczas
wymianyrozpatrywanej
lub wymontowywania
nówpowstałe
państwowych,
dotyczące
sprawy. ubezpieczonego przedmiotu,
w czasie prac konserwacyjnych, naprawczych lub przewozu.
12. Jeżeli Ubezpieczony dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego, który ma siedzibę
poza miejscowością, w której znajduje się sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do
orzekania w sprawie w pierwszej instancji, InterRisk jest zwolniony z obowiązku
Suma ubezpieczenia
ponoszenia kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy lub
§5 ust. 13.
posiedzenia przed sądem, z zastrzeżeniem
1.
ubezpieczenia
dladojazdów
poszczególnych
przedmiotów
ubezpieczenia
wymienionych
13. Suma
InterRisk
ponosi koszty
na rozprawy
lub posiedzenia
adwokata
lub radcy
w
§1 ustalana
wysokości
prawdopodobnej
maksymalnej
straty,
jaka może
prawnego,
któryjest
mawsiedzibę
w okręgu
sądu właściwego
miejscowo
i rzeczowo
do
powstać
wskutek
jednego
wypadkuinstancji,
ubezpieczeniowego
w wartości odpowiadającej
w pierwszej
jeżeli w miejscowości,
o której mowa
orzekania
w sprawie
cenie
z uwzględnieniem
kosztów zawodowo
demontażuadwokatów
i montażu,lub
transportu
oraz
w ust. zakupu
12, jest mniej
niż czterech czynnych
radców prawwykonania
napisów,
ozdób i liter
według istniejących
wzorów.
nych. InterRisk
jest zwolniony
z obowiązku
ponoszenia
kosztów dojazdów adwokata
lub radcy prawnego na rozprawy lub posiedzenia przed sądem, jeżeli Ubezpieczony
2. Sumę ubezpieczenia ustala się w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oddzielnaruszy postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
nie dla przedmiotów wymienionych w §1 oraz dla kosztów ustawienia rusztowań,
mająprzez
być dodatkowo
ubezpieczone.
14. jeżeli
Zawarcie
Ubezpieczonego
ugody jest możliwe wyłącznie za zgodą InterRisk,
która może nie zostać wyrażona, jeżeli koszty poniesione przez Ubezpieczonego
są wyższe niż wynikałoby to z orzeczenia sądu lub gdy Ubezpieczony nie był
Ustalenietych
wysokości
odszkodowania
zobowiązany do poniesienia
kosztów.
Zawarcie ugody bez zgody InterRisk
skutkuje brakiem refundacji kosztów, w zakresie w jakim koszty te zostałyby pokryte
§6
przez stronę przeciwną w przypadku postępowania sądowego zgodnie z przepisami
1. Wysokość
odszkodowania
o zwrocie kosztów
procesu.ustala się na podstawie ceny zakupu lub kosztów naprawy
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału
15. Należna do wypłaty kwota kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego
i wymiarów, udokumentowanych stosownymi fakturami, według cen obowiązujących
ulega pomniejszeniu o udział własny w wysokości 300 zł.
w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
2. Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem
poniesionych
przez Ubezpieczonego i udokumentoRoszczenia
regresowe
wanych kosztów:
§7
1) demontażu i montażu;
Z zastrzeżeniem postanowień §52 OWU, w przypadku poręczenia majątkowego, przewi2) transportu;
dzianego
w §2 ust. 3 niniejszej klauzuli zastosowanie mają następujące postanowienia:
wykonania jest
napisów,
ozdób i upoważnić
liter wedługInterRisk
wzorówdo
istniejących
dniuimieniu
zajścia
1. 3)
Ubezpieczony
zobowiązany
odbioru wwjego
wypadku ubezpieczeniowego;
poniesionych
przez InterRisk kosztów poręczenia majątkowego, gdy zostanie wydane
prawomocne orzeczenie o zwrocie kwoty poręczenia.
4) ustawienia i rozebrania rusztowań, o ile zostały one dodatkowo ubezpieczone.
2. W przypadku, gdy kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona
Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz InterRisk poniesionych
nr 9
przez InterRisk kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 Załącznik
dni od daty
otrzymania wyżej wymienionych kosztów.
KLAUZULA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
3. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia majątkowego
nie zostanie zwrócona w całości lub w §1
części, w szczególności, gdy został orzeczony
przepadek kwoty poręczenia majątkowego lub zaliczenie na poczet orzeczonej
1. Zachowując postanowienia OWU niezmienione zapisami niniejszej klauzuli, na
kary, Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez InterRisk
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk
kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
obejmuje ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego w razie wystąpienia w okresie
orzeczenia.
ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia Ochrony
Prawnej (OP).

2. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składa się ubezpieczenie kosztów reprezentacji
interesów prawnych Ubezpieczonego, powstałych w wyniku wypadków ubezpiecze2. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia
niowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
może dodatkowo obejmować udokumentowane koszty ustawienia rusztowań
Jeśli umożliwiających
czynności dystrybucyjne
w
związku
z
proponowanym
zawarciem
umowy
ubezpieczenia
wykonuje
pracownik InterRisk, pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze
zamontowanie lub zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów
3. Na wniosek Ubezpieczającego do umowy OP mogą zostać włączone następujące
lub zasadnicze
oraz
zmienne
uwzględnione
w
kwocie
składki
ubezpieczeniowej.
w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem, pod warunkiem określenia w umowie
klauzule wymienione w załączniku nr 3 do OWU:
W przypadku gdy czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowiązany poinformować klienta
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta – o jego kwocie.
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POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA „BIZNES PRO PLUS”, zatwierdzonych uchwałą
nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018 r,
zwanych dalej OWU BPP
Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU BPP
Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od
OWU BPP obowiązujące w ramach Programu „Bezpieczna Rodzina” (BR):
1. § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia:
1) wobec Ubezpieczającego – polisą
2) wobec Ubezpieczonego – certyfikatem
2. W § 12 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek, odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została zgłoszona do InterRisk przez Ubezpieczającego do umowy
ubezpieczenia grupowego, w formie listy osób przystępujących do ubezpieczenia, o której mowa w § 45 pkt 16).”
3. § 13 pkt h) otrzymuje brzmienie:
„h) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
w którym InterRisk otrzymał od Ubezpieczającego informację o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia w formie
listy osób występujących z ubezpieczenia, o której mowa w § 45 pkt 16).”
4. W § 13 pkt 1) dodaje się nowy ppkt i), który otrzymuje brzmienie:
„i) wobec Ubezpieczonego – upływu okresu ubezpieczenia określonego w certyfikacie.”
5. Skreśla się zapis § 39 ust. 1 pkt 23) w brzmieniu:
„23) powstałych wskutek przeniesienia chorób, jak również powstałych wskutek zwierząt należących do
ubezpieczonego lub przez niego sprzedawanych w sytuacji, gdy wiedział o chorobie lub wiedzieć powinien”
6. W § 45 dodaje się nowy pkt 16), który otrzymuje brzmienie:
„16) Przekazywania do InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia, wszystkich danych niezbędnych do
należytego wykonywania postanowień umowy ubezpieczenia, w tym w przypadku umów ubezpieczeń grupowych
zawartych w formie imiennej:
a) list osób przystępujących do ubezpieczenia
b) list osób występujących z ubezpieczenia
c) miesięcznego rozliczenia składek na druku InterRisk.”

