
§1. Postanowienia wstępne
Niniejsza Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych o ryzyko stłuczenia i uszkodzenia szyb oraz innych 
przedmiotów (zwana dalej klauzulą) stanowi rozszerzenie ogólnych warun-
ków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwanych 
dalej ogólnymi warunkami) i stanowi ich integralną część.

§ 2. Przedmiot ubezpieczenia
1. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w § 3 ust. 4 ogólnych warunków, 

z  zastrzeżeniem zapłaty dodatkowej składki w sposób i w terminie 
przewidzianym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia, na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpiecze-
niową mogą zostać objęte następujące kategorie mienia:
1) szyby frontowe stale i ruchome,
2) szyby okienne i oszklenie drzwi,
3) oszklenie ścian i dachów,
4) płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamo-

wych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych,
5) lustra stojące, wiszące i zamontowane na stale,
6) szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe,
7) witraże,
8) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny (z wyłączeniem 

wykładzin znajdujących się na podłodze),
9) szklane, ceramiczne lub kamienne blaty i przegrody (w tym 

ścienne).
2. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową pozostaje wyszczególnione 

w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 3. Zakres ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu 

i w trakcie okresu ubezpieczenia, bezpośrednio w następstwie stłucze-
nia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, będącego wynikiem:
1) kradzieży lub usiłowania kradzieży,
2) wandalizmu, który rozumiany jest jako rozmyślne uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia przez osobę lub osoby trzecie (osoby niebę-
dące stronami umowy ubezpieczenia)

3) wady konstrukcyjnej budynku,
4) przegrzania światłem słonecznym lub sztucznym.

2. W razie zajścia co najmniej jednego ze zdarzeń losowych, o których 
mowa w ust. 1, Allianz zwraca również Ubezpieczającemu, w granicach 
sumy ubezpieczenia, koszty:
1) demontażu stłuczonych lub uszkodzonych szyb czy też innych 

ubezpieczonych w ramach niniejszej klauzuli przedmiotów oraz 
montażu nowych,

2) transportu mienia zniszczonego do miejsca jego składowania lub 
utylizacji oraz transportu mienia nowego,

3) tymczasowego zabezpieczenia.

§ 4. Suma i system ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, wskazana w dokumen-
cie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, ustalana jest przez 
Ubezpieczającego.

§ 5. Wyłączenia
Z zachowaniem wyłączeń zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków, Allianz 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany 

barwy lub odpryśnięcia kawałków powierzchni przedmiotu ubezpie-
czenia,

2) wynikłe ze złego montażu i/lub niewłaściwej technologii wykonaw-
stwa,

3) w oszkleniu szklarni lub inspektów.

§ 6. 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, lokalizacja miejsca ubezpieczenia, dotychczasowa 
szkodowość oraz

2) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia.

§ 7. Ustalenie wysokości szkody
Wysokość szkody odpowiada niezbędnym kosztom zakupu nowego lub 
naprawy uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia, z zachowa-
niem dotychczasowych materiałów, wymiarów, technologii, konstrukcji 
i standardu wykończenia, z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów dodat-
kowych, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej klauzuli.

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