
§1. Postanowienia wstępne
Niniejsza Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych o ryzyko szkód w maszynach elektrycznych wywo-
łanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego (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) Maszyna elektryczna
Maszyna przetwarzająca energię mechaniczną w elektryczną (generator, 
prądnica), energię elektryczną w pracę mechaniczną (silnik elektryczny) 
lub energię elektryczną w inny rodzaj energii elektrycznej (przetwornica 
elektryczna, transformator).
2) Maszyna energetyczna
Maszyna wytwarzająca z energii mechanicznej inne rodzaje energii lub też 
wytwarzająca energię mechaniczną z innych rodzajów energii.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem zapłaty dodatkowej 
składki w sposób i w terminie przewidzianym w dokumencie potwierdzają-
cym zawarcie umowy ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową są objęte 
maszyny elektryczne, maszyny elektroenergetyczne oraz instalacje elek-
tryczne (wraz z elementami niesłużącymi do wytwarzania lub przetwarzania 
energii elektrycznej), pod warunkiem że są zainstalowane, gotowe do eks-
ploatacji po zakończeniu okresu rozruchu próbnego i testów, co oznacza, 
że ich normalne działanie zostało rozpoczęte lub może być rozpoczęte 
w razie potrzeby.

§ 4. Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, powstałe w miejscu i w trakcie 
okresu ubezpieczenia, bezpośrednio w wyniku niezachowania właściwych 
dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego (m.in. wskutek nie-
zadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne 
i energetyczne, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku 
faz, uszkodzenia izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia).

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

§ 6. Wyłączenia
Z zachowaniem wyłączeń zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków (z wyjąt-
kiem wyłączenia w § 9 ust. 1 pkt. 5), Allianz nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody:
1) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyj-

nych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, 
jeśli na mocy obowiązującego prawa lub umowy za szkodę odpowie-
dzialny jest producent lub dostawca,

2) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób doko-
nywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oglę-
dziny, przegląd)

3) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycz-
nikach, odgromnikach oraz wszelkich innych elementach i materia-
łach, które z uwagi na swoje specyficzne przeznaczenie i warunki pracy 
ulegają szybkiemu zużyciu lub, które podlegają okresowej wymianie 
w  ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia 
i zaleceniami producenta,

4) powstałe w wyniku awarii mechanicznej,
5) w maszynach i urządzeniach, dla których nie prowadzono potwierdzo-

nych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych i energetycznych, 
jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spo-
wodowało zwiększenie rozmiaru szkody.

§ 7. Ustalenie wysokości szkody
1. Jeżeli uszkodzenie może zostać naprawione, wysokość szkody odpo-

wiada niezbędnym kosztom poniesionym w celu przywrócenia uszko-
dzonemu przedmiotowi ubezpieczenia poprzedniego stanu zdatności 
do użytku, z włączeniem kosztów demontażu i ponownego montażu 
w celu wykonania naprawy, jak również zwykłego frachtu za trans-
port do warsztatu naprawczego i z powrotem; jeżeli napraw dokonano 
w  warsztacie Ubezpieczającego, Allianz zapłaci za koszty materiału 
i  robocizny poniesione w celu naprawy oraz rozsądny narzut procen-
towy na pokrycie kosztów ogólnych. Nie dokonuje się potrąceń z tytułu 
zużycia wymienionych części.

2. Jeżeli koszt naprawy, o którym mowa w ust. 1 jest równy wartości 
rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia lub ją przekracza, wysokość 
szkody odpowiada wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia 
z włączeniem kosztów demontażu i zwykłego frachtu.

3. Koszty napraw prowizorycznych zostaną poniesione przez Allianz, jeśli 
takie naprawy stanowią część napraw ostatecznych i nie zwiększą cał-
kowitej wysokości szkody ustalonej zgodnie z powyższymi postanowie-
niami.

§ 8. 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 Ubez-
pieczającego działalności, rodzaj oraz stan techniczny mienia, które 
ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, dotychczasowa szkodo-
wość oraz

2) zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia.

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