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§1. Postanowienia wstępne
Niniejsza klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych o ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i wan-
dalizmu (zwana dalej klauzulą) stanowi rozszerzenie ogólnych warunków 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwanych dalej 
ogólnymi warunkami) i stanowi ich integralną część.

§2. Definicje
Ilekroć w niniejszej klauzuli, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, 
a także w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z zawarciem 
lub wykonywaniem tej umowy używa się wymienionych poniżej terminów, 
należy przez nie rozumieć:
1) Kradzież z włamaniem
 Dokonany lub usiłowany zabór mienia z pomieszczenia, do którego 

sprawca dostał się po uprzednim usunięciu silą lub przy użyciu narzędzi 
(w tym podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył 
w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku) istniejących zabezpie-
czeń, lub w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem, 
że opuszczenie pomieszczenia wymagało od niego usunięcia silą lub 
przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń.

2) Rabunek
 Dokonany lub usiłowany zabór mienia przez sprawcę, który w tym celu:

a) użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia 
wobec Ubezpieczającego lub osób za które ponosi on odpowie-
dzialność lub

b) doprowadził do stanu nieprzytomności lub bezbronności lub dzia-
łał w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu Ubezpieczają-
cego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

 Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do przypadków, 
w których sprawca postępuje w opisany powyżej sposób bezpośrednio 
po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej 
rzeczy.

 Działania sprawcy skierowane wobec osób będących pracownikami 
firm ochrony mienia lub indywidualnie prowadzących działalność 
w  zakresie ochrony mienia, z którymi Ubezpieczający zawarł umowę 
cywilnoprawną, będą traktowane na równi z działaniami wobec Ubez-
pieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

3) Wandalizm
 Rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osobę lub osoby 

trzecie (osoby niebędące stronami umowy ubezpieczenia) po ich 
uprzednim dostaniu się do wnętrza pomieszczenia.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia
1. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową mogą 

zostać objęte wszelkie kategorie mienia, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt. 2) – 8) i § 3 ust. 2 ogólnych warunków, z zachowaniem wyłączeń 
zawartych w § 3 ust. 4 ogólnych warunków.

2. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową pozostaje wyszczególnione 
w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 4. Miejsce ubezpieczenia
1. Mienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pozostaje objęte ubezpieczeniem 

w  miejscu określonym w dokumencie potwierdzającym zawarcie 
umowy ubezpieczenia.

2. W razie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowie-
niami § 5 ust. 3, miejscem ubezpieczenia gotówki podczas transportu 
jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Zakres ubezpieczenia
1. Z zastrzeżeniem zapłaty dodatkowej składki w sposób i w terminie 

przewidzianym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody, 
powstałe bezpośrednio w wyniku zaistnienia w miejscu i w trakcie 
okresu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych:

a) kradzież z włamaniem,
b) rabunek,
c) wandalizm.

2. W razie zajścia zdarzenia losowego wymienionego w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, Allianz zwraca 
również Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty 
naprawy lub wymiany zabezpieczeń pomieszczenia, uszkodzonych 
w wyniku działania sprawcy.

3. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dodatkowo szkody 
w gotówce podczas transportu, będące wynikiem:
a) rabunku,
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu użytego do prze-

wozu gotówki wskutek jego wypadku, pożaru lub wybuchu,
c) zdarzeń powodujących śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie 

ciała osoby wykonującej transport lub sprawującej nad nim pie-
czę, uniemożliwiających kontynuowanie transportu lub jego dal-
szą ochronę.

4. Zakres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 6. Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia, odrębna dla poszczególnych kategorii ubezpie-

czanego mienia, ustalana jest przez Ubezpieczającego.
2. W odniesieniu do gotówki suma ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie 

dla:
a) kradzieży z włamaniem,
b) rabunku,
c) szkód podczas transportu (zgodnie z zakresem określonym w § 5 

ust. 3).

§ 7. System ubezpieczenia
W ramach niniejszej klauzuli mienie ubezpieczane jest w systemie na pierw-
sze ryzyko.

§ 8. Wyłączenia
Z zachowaniem wyłączeń zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków, Allianz 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) w gotówce podczas transportu jeżeli szkoda została spowodowana 

w  związku z użyciem alkoholu, narkotyków, środków psychotropo-
wych lub innych substancji odurzających przez osoby uczestniczące 
w realizacji transportu, jak również jeżeli transport byt realizowany 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków 
transportu wartości pieniężnych,

2) powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia lub których powstanie 
zostało ujawnione dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji,

3) spowodowane błędami w organizacji ochrony i zabezpieczenia antyw-
łamaniowego, a także złym stanem tych zabezpieczeń,

4) powstałe w wyniku oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia rozbójniczego,
5) wyrządzone przez sprawcę, który dostał się do pomieszczenia nie 

uszkadzając zabezpieczeń,
6) szkody o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapa-

nia, pomalowanie powierzchni),
7) powstałe w mieniu, którego zakup jest potwierdzony dowodami 

zakupu wystawionymi przez nieistniejące w chwili wystawienia tych 
dokumentów podmioty gospodarcze,

8) powstałe w mieniu podlegającym obowiązkowi dostarczenia i zgłosze-
nia do odprawy celnej, dla którego obowiązek ten nie został spełniony 
lub został spełniony na podstawie danych niezgodnych ze stanem fak-
tycznym.
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§ 9. Zawarcie umowy ubezpieczenia
Wniosek, o którym mowa w § 10 ogólnych warunków, powinien zawierać 
dodatkowo opis organizacji ochrony oraz informację o stanie technicznym 
posiadanych przez Ubezpieczającego zabezpieczeń antywłamaniowych.

§ 10. Składka ubezpieczeniowa
Wysokość składki należnej z tytułu udzielonej przez Allianz ochrony ubezpie-
czeniowej obliczana jest jako iloczyn:
1) przyjętej w umowie ubezpieczenia stawki ustalanej w szczególności 

w oparciu o następujące kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpie-
czającego działalności, rodzaj mienia, które ma zostać objęte ochroną 
ubezpieczeniową, posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe oraz 
ich stan techniczny, lokalizacja miejsca ubezpieczenia, dotychczasowa 
szkodowość oraz

2) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia.

§ 11. Postanowienia końcowe
We wszystkich kwestiach, które nie zostały odmiennie uregulowane w niniej-
szej klauzuli, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia ogólnych 
warunków.
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