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§ 1

 1  Wprowadza się Informację, o której mowa w art  17 ust  1 usta-
wy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej, umieszczaną po stronie tytułowej OWUM, a przed 
Postanowieniami wstępnymi OWUM, o następującej treści:

ANEKS NR 1  
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MASZYN 
ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU TUIR 
ALLIANZ POLSKA S.A. NR 81/2010 Z DNIA 
27 WRZEŚNIA 2010 ROKU (ZWANYCH DALEJ „OWUM”)

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWUM

Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

Postanowienia wstępne ust. 4 
§2 ust. 1, 2, 4
§2 ust. 3 zd. 1 z uwzględnieniem definicji z § 1,
§3 ust. 1 z uwzględnieniem definicji z §1,
§3 ust. 6 z uwzględnieniem definicji z §1,
§16 ust. 1

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

Postanowienia wstępne ust. 5
§2 ust. 3 zd. 2 z uwzględnieniem definicji z §1,
§2 ust. 4, 5
§2 ust. 6 z uwzględnieniem definicji z §1,
§2 ust. 7 z uwzględnieniem definicji z §1, 
§3 ust. 2 z uwzględnieniem definicji z §1,
§3 ust. 3, 4, 5, 7, 8, 9
§4 ust. 1 
§4 ust. 3 w związku z §4 ust. 2
§4 ust. 5, 7, 8
§4 ust. 6 z uwzględnieniem definicji z §1,
§6 ust. 1, 2, 3 z uwzględnieniem definicji z §1,
§7 ust. 1 z uwzględnieniem definicji z §1,
§9 
§10
§12 ust. 1, 2, 3, 4
§12 ust. 5, 6, 8
§13 ust. 6, § 14 
§16 ust. 2, §17, § 20 ust. 4

 2  § 8 ust  8 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 

miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpie-
czenia ” 

 3  § 8 ust  9 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zachodzi zmia-

na sposobu prowadzenia eksploatacji ubezpieczonych pozycji 
przez Ubezpieczającego lub zachodzą inne okoliczności, powodu-
jące zwiększenie ryzyka wystąpienia szkody lub zwiększenie po-
tencjalnego jej rozmiaru, wówczas Allianz uprawniony jest do 

naliczenia dodatkowej składki od dnia, w którym zmiana taka na-
stąpiła, jednak nie wcześniej niż od początku okresu ubezpiecze-
nia  W przypadku braku zgody na opłacenie dodatkowej składki 
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skut-
kiem natychmiastowym w terminie w terminie 14 dni od otrzymania 
żądania Allianz do opłacenia podwyższonej składki  Jeżeli ujawnio-
na zmiana pociąga za sobą takie zwiększenie ryzyka, że Allianz nie 
zawarłby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedział o tym wcześniej, 
wówczas jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym powziął informację na ten 
temat ” 

 4  § 8 ust  13 OWUM otrzymuje następujące brzmienie: PR
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  „Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego lub przez Allianz dokonywane jest w formie pi-
semnej ”

 5  § 11 ust  4 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „ Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 

składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zo-
stanie opłacona w terminie płatności, Allianz może pisemnie wypo-
wiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żą-
dać zapłaty za okres, za który ponosił odpowiedzialność  W braku 
wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przy-
padała niezapłacona składka ”

 6  § 13 ust  2 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia loso-

wego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od 
daty otrzymania tego zawiadomienia, Allianz informuje o tym 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o ile nie są oni osobami wy-
stępującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowa-
nie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, za-
sadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także 
informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są po-
trzebne do ustalenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości od-
szkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia po-
stępowania ”

 7  W § 13 OWUM, po ust  2 wprowadza się ust  2a o następującym 
brzmieniu:

  „W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachu-
nek, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia losowego może zgło-
sić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy  W tym przypadku 
spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpie-
czenia” 

 8  § 13 ust  3 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub umowie ubezpiecze-

nia Allianz nie wypłaci odszkodowania , zawiadamia na piśmie:
 a) osobą zgłaszającą roszczenie oraz
 b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej 

na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszcze-
nie 

  – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości 
lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania ”

 9  § 13 ust  4 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wyso-

kości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym 
na piśmie:

 a) osobę występującą z roszczeniem oraz
 b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej 

na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszcze-
nie 

  – wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadnia-
jącą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania  
Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia rosz-
czeń na drodze sądowej ”

 10  § 13 ust  5 OWUM otrzymuje następujące brzmienie:
  „Allianz udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie 

występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpie-
czenia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia od-
powiedzialności Allianz lub wysokości odszkodowania  Osoby te 
mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Allianz udostępnio-
nych Informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii do-
kumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Allianz  
Informacje i dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, 
Allianz udostępnia, na żądanie, w postacie elektronicznej ”

 11  W Postanowieniach końcowych OWUM ust  1 otrzymuje następują-
ce brzmienie:

  „Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpiecze-
nia 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 ubez-
pieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogól-
nej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy 
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia ”

 12  W Postanowieniach końcowych OWUM, po ust  1 wprowadza się 
ust  1a o następującym brzmieniu:

  „Prawem właściwym dla umów ubezpieczenia zawieranych w opar-
ciu o OWUM jest prawo polskie” 

 13  W Postanowieniach końcowych OWUM ust  3 otrzymuje następują-
ce brzmienie:

  „Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami 
może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klien-
tów oraz w siedzibie Allianz (ul  Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa)  Reklamacja może być złożona: 

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz ob-
sługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocz-
tową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośredni-
ctwem kuriera lub posłańca, 

 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) 
albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce 
Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,

 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udo-
stępnionego na stronie www allianz pl lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres skargi@allianz pl 

  Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz 
lub osoba upoważniona przez Allianz 

  Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbęd-
nej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania reklamacji  Do zachowania ww  terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi do klienta przed jego upływem  W szczególnie skompli-
kowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklama-
cji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia re-
klamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni 
od dnia otrzymania reklamacji  Informacja do klienta z przewidy-
wanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 
wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które 
muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy 

  Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, 
że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącz-
nie na wniosek klienta 

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywa-
nia reklamacji znajdują się na stronie www allianz pl oraz w jednost-
kach Allianz obsługujących klientów 

  Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego  
  Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika 

Finansowego ”

§ 2

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S A  nr 221/2015 z dnia 8 grudnia 2015, i mają zastosowanie do 
umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 01 2016 roku 

ZBIGNIEW ŚWIĄTEK

WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY VISAN

WICEPREZES ZARZĄDU

VEIT STUTZ

PREZES ZARZĄDU

RADOSŁAW KAMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF SZYPUŁA

WICEPREZES ZARZĄDU
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§1.

 1  Skreśla się §2 ust. 6 pkt 16)
 2  Dodaje się §2 ust. 8 o następującym brzmieniu: 
  „Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszych OWUM 

bez względu na współdziałające przyczyny, nie obejmuje: 
 1  szkód spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, 

„koni trojańskich”, bomb czasowych lub logicznych, złośliwe-
go oprogramowania szyfrującego, lub wymuszającego opła-
ty, innych programów mających charakter złośliwy lub nisz-
czący, nieautoryzowanego kodu lub programu, bez względu 
na fakt czy zostały wprowadzone przez Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, osobę trzecią lub rozprzestrzeniły się w ra-
mach użytkowania urządzeń elektronicznych lub sieci kompute-
rowych;

 2  szkód spowodowanych działaniem hackerów lub przestępców 
komputerowych, włamaniami do systemów komputerowych, 
urządzeń elektronicznych lub elektronicznych elementów steru-
jących, bądź wbudowanych w nie chipów, sieci wewnętrznych 
lub zewnętrznych lub innego rodzaju nieautoryzowany dostęp 
do systemów elektronicznych, w tym powstałe wskutek ujawnie-
nia haseł dostępowych osobom bliskim lub osobom trzecim nie-
zależnie od tego, czy było to świadome bądź nieświadome dzia-
łanie;

 3  szkód polegających na zniszczeniu, zmianie pierwotnej formy 
danych, skasowaniu, uszkodzeniu, zakłóceniu lub zniekształce-
niu danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania oraz 
niezadziałaniu sprzętu, systemów komputerowych, urządzeń 
elektronicznych lub elektronicznych systemów sterujących bądź 
wbudowanych w nie chipów;

 4  szkód spowodowanych przez działania uprawnionych orga-
nów władzy lub przez wydanie aktu prawnego lub nakazu ad-
ministracyjnego nakazujące zniszczenie lub uszkodzenie ubez-
pieczonego mienia, lub arbitralnie wskazujące sposób naprawy 
uszkodzonego mienia;

 5  szkód, następstw, a także okoliczności, które mogą powodować 
lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz 
świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek 
obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałoże-
nie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające za-
stosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii 
Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak też inne właściwe 
przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekono-
micznych lub handlowych ”

 3  §6 ust. 3 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
  „koszty odtworzenia danych i oprogramowania;
  Refundacji podlegają koszty odtworzenia danych i oprogramowa-

nia utraconych w następstwie zniszczenia lub uszkodzenia nośnika, 
na którym były zapisane, o ile za uszkodzenie tego nośnika Allianz 
jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie 

  Ustalenie odszkodowania odbywa się: 
 – w stosunku do oprogramowania seryjnego – ponownego naby-

cia oprogramowania w wersji nie nowszej niż oryginalna  
 – w stosunku do oprogramowania nieseryjnego oraz danych - 

wyłącznie w oparciu o koszt niezapisanych nośników oprogra-
mowania, które uległy uszkodzeniu oraz koszty poniesione na 
wgranie oprogramowania lub danych z nośników zawierających 
kopię zapasową lub z pierwotnych oryginalnych nośników opro-
gramowania  

  W przypadku nieodtwarzania mienia odszkodowanie ograniczone 
zostanie wyłącznie do kosztów naprawy lub wymiany niezapisanych 
nośników oprogramowania  

  Niniejsze rozszerzenie nie pokrywa wartości materialnej i niema-
terialnej danych, korzyści, kosztów badań, rozwoju oraz produkcji 
oprogramowania ani zysków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub osoby trzeciej, nawet jeżeli nie będzie możliwe odtworzenie, ze-
branie ani skompilowanie danych ”

§2.

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S A  nr 175/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r  i mają zastosowanie 
do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 stycznia 2019 r 

ANEKS NR 2
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MASZYN 
ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU TUIR ALLIANZ 
POLSKA S.A. NR 81/2010 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU 
(ZWANYCH DALEJ „OWUM”)
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9

MATTHIAS BALTIN

WICEPREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ KRAWIEC

CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF WANATOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

GRZEGORZ KULIK

WICEPREZES ZARZĄDU
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1  Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpiecze-
nia maszyn, zwanych dalej OWUM, Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane dalej Allianz, 
zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi, posiadającymi 
zdolność do czynności prawnych 

 2  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachu-
nek (Ubezpieczonego)  W takim wypadku postanowienia niniej-
szych OWUM stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego  Jeżeli 
Ubezpieczający zawiera umowę na cudzy rachunek, zobowiązany 
jest poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej umowy 

 3  Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzo-
ne klauzule oraz postanowienia odmienne od wynikających z ni-
niejszych OWUM  Warunkiem obowiązywania tych odstępstw i in-
nych zmian jest sporządzenie ich w formie pisemnej i przedstawienie 
Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy 

 4  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są tylko te zdarzenia 
ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, chyba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono inaczej  

 5  Limity odpowiedzialności określone w niniejszych OWUM są limi-
tami łącznymi, odnoszącymi się do szkód w mieniu oraz będących 
ich następstwem szkód w zysku brutto, o ile z Allianz została rów-
nież zawarta umowa ubezpieczenia od utraty zysku na skutek awa-
rii maszyn 

§ 1. DEFINICJE

Ubezpieczony – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych 
w imieniu lub na rzecz którego została zawarta umowa ubezpieczenia, 
uprawniony do żądania/ uzyskania odszkodowania od Allianz 
Zdarzenie ubezpieczeniowe – nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane 
i niezależne od woli Ubezpieczającego powstanie szkody będące skut-
kiem zdarzenia nie podlegającego wyłączeniom zawartym gdziekol-
wiek w OWUM lub umowie ubezpieczenia,
Szkoda – fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych pozy-
cji bądź ich części powodujące konieczność naprawy, wymiany lub od-
tworzenia 
Remont okresowy – wykonanie zaplanowanych prac mających na celu 
doprowadzenie ubezpieczonej pozycji do stanu pierwotnego, przywró-
cenie pozycjom przedmiotu ubezpieczenia wartości użytkowej utraco-
nej w wyniku procesu użytkowania  Za przywrócenie do stanu pierwot-
nego uważa się również prace z zastosowaniem materiałów innych niż 
użyto pierwotnie, o ile takie nie są dostępne w obrocie w wyniku postę-
pu technologicznego 
Modernizacja – ulepszenie bądź unowocześnienie ubezpieczonej pozy-
cji, poprzez zmianę jej znamionowych parametrów pracy lub nadanie 
nowych cech użytkowych, bądź przystosowanie jej do wykorzystania 
w innym celu niż pierwotne przeznaczenie 
Pożar – za pożar uważa się ogień, który wydostał się poza palenisko 
lub powstał bez paleniska i rozprzestrzeniał się o własnej sile 
Uderzenie pioruna – za uderzenie pioruna uważa się bezpośrednie 
działanie wyładowania atmosferycznego na ubezpieczone mienie 
Eksplozja – za eksplozję uważa się gwałtowną zmianę stanu równowa-
gi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, par lub pyłów, wy-
nikającym z ich tendencji do rozprężania i rozprzestrzeniania się na ze-
wnątrz  Eksplozja zbiornika (kotła, rurociągu) ma miejsce wyłącznie 
wtedy, gdy jego ściany zostały rozerwane w takim stopniu, że doszło do 
nagłego wyrównania różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zbiornika  
W ramach definicji eksplozji znajdują się również implozja, tzn  działa-
nie ciśnienia zewnętrznego na ubezpieczone mienie, eksplozja podłożo-
nego ładunku wybuchowego oraz eksplozja wynikająca z prowadzenia 
prac z wykorzystaniem ładunków wybuchowych 
Uderzenie lub upadek statku powietrznego – za uderzenie lub upadek 
statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowa-
nie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, prze-
wożonego ładunku lub zrzucanego awaryjnie paliwa 
Huragan – za huragan uważa się wiatr o prędkości co najmniej 13,9 m/s 
(50 km/h)  Jeżeli prędkość wiatru w miejscu ubezpieczenia nie może 
zostać ustalona, zdarzenie zostanie uznane za huragan, o ile spowo-
dowało szkody także w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, w mieniu 

podobnego rodzaju jak ubezpieczone mienie dotknięte szkodą i w po-
dobnym stopniu odpornym na to zjawisko 
Grad – za grad uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek 
lodu 
Powódź – za powódź uważa się zalanie terenu w wyniku nadmiernych 
opadów atmosferycznych lub w wyniku wystąpienia z brzegów wód po-
wierzchniowych stojących lub płynących 
Deszcz nawalny – za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współ-
czynniku natężenia co najmniej 3, potwierdzonym przez stację pomia-
rową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbli-
żej miejsca ubezpieczenia  Jeżeli uzyskanie takiego potwierdzenia nie 
jest możliwe, zdarzenie zostanie uznane za deszcz nawalny, o ile rodzaj 
szkód w sąsiedztwie wskazuje na działanie deszczu nawalnego 
Trzęsienie ziemi – za trzęsienie ziemi uważa się wstrząsy powierzchni 
ziemi spowodowane przez naturalne procesy geofizyczne zachodzące 
we wnętrzu ziemi  
Obsunięcie ziemi – za obsunięcie ziemi uważa się spadanie lub zsuwa-
nie się mas ziemnych lub skalnych
Zapadanie ziemi – za zapadanie ziemi uważa się uwarunkowane przy-
czynami naturalnymi osiadanie gruntu, spowodowane przez zawalenie 
się pustych przestrzeni w strukturze ziemi, jak również osiadanie gruntu 
spowodowane działalnością ludzką 
Lawina – za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie się 
mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnego zbocza 
Napór śniegu lub lodu – za napór śniegu lub lodu uważa się niszczą-
ce działanie ciężaru śniegu lub lodu na konstrukcję dachu lub inne ele-
menty budynków lub budowli  W ramach niniejszej definicji mieszczą się 
również poniższe zdarzenia:

 1) przewrócenie się na skutek naporu śniegu lub lodu mienia sąsiadu-
jącego na ubezpieczone mienie, 

 2) zalanie ubezpieczonego mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu 
zalegającego na dachu lub na innych elementach budynków lub bu-
dowli 

Zalanie wodą lub innymi cieczami – za zalanie wodą lub innymi ciecza-
mi uważa się niekontrolowane wydostanie się wody lub innych cieczy, 
np  chłodziw, olejów, elektrolitów lub par, z wszelkiego rodzaju instala-
cji lub związanych z nimi urządzeń, a także wydostanie się środka gaśni-
czego z instalacji tryskaczowej lub innej instalacji gaśniczej 
Działanie mrozu – za działanie mrozu uważa się pękanie rur z powodu 
mrozu, o ile rury te są częścią instalacji: technologicznych, wodnokanali-
zacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp 
cieplnych oraz urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wy-
strój wnętrz 
Katastrofa budowlana – za katastrofę budowlaną uważa się nieza-
mierzone, gwałtowne i samoistne zniszczenie obiektu budowlanego lub 
jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów 
Kradzież z włamaniem – za kradzież z włamaniem uważa się zabór 
ubezpieczonego mienia z budynku (pomieszczenia) w miejscu ubezpie-
czenia, do którego sprawca dostał się po usunięciu istniejących zabez-
pieczeń, używając siły lub narzędzi  
Kradzież z włamaniem ma miejsce również wtedy, gdy sprawca doko-
nał zaboru mienia, po tym jak:

 3) dostał się do budynku (pomieszczenia), w którym znajdowało się 
ubezpieczone mienie, używając podrobionego klucza; 

 4) dostał się do budynku (pomieszczenia), używając oryginalnego klu-
cza, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku do-
konanego w miejscu ubezpieczenia lub poza nim; 

 5) ukrył się w budynku (pomieszczeniu) przed jego zamknięciem i po-
zostawił świadczące o tym ślady;

 6) włamał się do zamkniętego schowka znajdującego się w ubezpie-
czonym budynku (pomieszczeniu), względnie posłużył się przy ot-
wieraniu tego schowka podrobionym kluczem lub innym narzę-
dziem 

Kradzież zwykła – za kradzież zwykłą uważa się kradzież bez śladów 
włamania 
Rabunek – za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia przez 
sprawcę, na skutek zastosowania wobec Ubezpieczającego lub jego 
pracowników w miejscu ubezpieczenia:

 1) przemocy fizycznej lub groźby pozbawienia życia lub zdrowia, żeby 
uniemożliwić w ten sposób jego opór przeciwko zaborowi mienia;

 2) groźby pozbawienia życia lub zdrowia, żeby na skutek zastrasze-
nia dostarczył mu mienie do wskazanego miejsca, o ile miejsce, 
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w którym doszło do przekazania mienia sprawcy znajdowało się 
w obrębie miejsca ubezpieczenia; 

 3) groźby pozbawienia życia lub zdrowia, w celu zmuszenia do otwar-
cia zamka, w tym zamka szyfrowego, lub usunięcia innego zabez-
pieczenia chroniącego ubezpieczone mienie  

Rabunkiem jest również zabór mienia przy wykorzystaniu powstałego 
nagle stanu fizycznego lub psychicznego Ubezpieczającego lub jedne-
go z jego pracowników, spowodowanego przez wypadek lub inną przy-
czynę bez związku z użyciem alkoholu, narkotyków lub środków psy-
chotropowych 
Na równi z pracownikami Ubezpieczającego traktuje się osoby, któ-
rym Ubezpieczający pozostawił przejściowo pieczę nad ubezpieczonym 
mieniem oraz osoby, którym zlecił ochronę miejsca ubezpieczenia 
Zagubienie – za zagubienie uważa się utratę ubezpieczonego mienia 
wynikająca z braku nadzoru osoby pod kontrolą której znajdował się 
dany przedmiot jak również utratę ubezpieczonego mienia w niewyjaś-
nionych okolicznościach 
Przywłaszczenie – za przywłaszczenie uważa się bezprawne włącze-
nie ubezpieczonego mienia do majątku sprawcy z zamiarem jego za-
trzymania, przy czym przywłaszczona rzecz musiała znajdować się 
uprzednio w mającym tytuł prawny posiadaniu sprawcy 
Wandalizm po włamaniu – za wandalizm po włamaniu uważa się 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez sprawcę, 
który dokonał włamania w rozumieniu definicji kradzieży z włamaniem 
Celowe uszkodzenie – za celowe uszkodzenie uważa się każde umyśl-
ne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia  Pomalowanie 
mienia (graffiti) jest uznawane za celowe uszkodzenie  
Zamieszki – za zamieszki uważa się zakłócanie porządku publicznego 
przez grupę osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi lub 
mienia  
Strajk – za strajk uważa się planowo przeprowadzone i nastawione na 
konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników, któ-
remu towarzyszą akty agresji wobec ludzi lub mienia 
Lokaut – za lokaut uważa się celowe niedopuszczenie do pracy przez 
pracodawcę grupy pracowników stanowiącej co najmniej 10% ogółu 
zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej 50 osób, 
któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi lub mienia 
Uderzenie pojazdu – za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie 
w ubezpieczone mienie przez pojazd drogowy lub szynowy należący do 
osoby trzeciej lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek  Za ude-
rzenie pojazdu uważa się również:

 1) uderzenia wózka widłowego lub innego pojazdu wykorzystywane-
go przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego, 

 2) uderzenia pojazdu drogowego należącego do Ubezpieczającego 
lub jego pracowników,

Dym lub sadza – za dym lub sadzę uważa się zawiesinę cząstek stałych 
w powietrzu, będącą skutkiem spalania lub tlenia się mienia w miejscu 
ubezpieczenia lub poza nim 
Fala dźwiękowa – za falę dźwiękową uważa się falę uderzeniową po-
wstałą w wyniku przekroczenia bariery dźwięku przez statek powietrz-
ny 

§ 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU 
UBEZPIECZENIA

 1  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w miejscu 
i okresie wskazanym w umowie ubezpieczania Allianz wypłaci od-
szkodowanie na warunkach przewidzianych w § 12, o ile spełnione 
zostaną inne stosowne postanowienia określone w OWUM i umowie 
ubezpieczenia 

 2  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe 
powstałe z wszystkich przyczyn poza wyłączonymi w niniejszych 
warunkach w szczególności z następujących:

 1) wady odlewnicze i materiałowe,
 2) błąd konstrukcyjny, wadliwe wykonanie,
 3) błędy warsztatowe lub montażowe,
 4) niezręczność, niedbalstwo,
 5) brak wody w kotłach,
 6) rozerwanie z powodu działania siły odśrodkowej,
 7) zwarcie, przepięcie 
 3  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje podczas 

pracy, w stanie spoczynku a także w czasie czyszczenia, przeglądu, 
konserwacji, naprawy i remontu okresowego oraz w okresie testów 
z nimi związanych  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jednak 
okresu modernizacji ubezpieczonych pozycji 

 4  W przypadku demontażu ubezpieczonych pozycji, ochrona ubez-
pieczeniowa jest kontynuowana tylko wówczas gdy zdemontowa-
nie nastąpiło w związku z przeprowadzanym czyszczeniem, prze-
glądem, konserwacją, naprawą lub remontem okresowym   W takiej 
sytuacji ochrona ubezpieczeniowa trwa nieprzerwanie w trakcie 

wymienionych wyżej czynności, z uwzględnieniem przemieszczania 
na terenie zakładu oraz podczas następującego niezwłocznie po 
nich ponownego montażu 

 5  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Allianz ma zastosowa-
nie wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, uzgodnionym w umowie 
ubezpieczenia 

 6  Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakresem ubezpie-
czenia nie są objęte szkody:

 1) do wysokości franszyzy redukcyjnej wymienionej w umowie 
ubezpieczenia, która stanowi udział Ubezpieczającego w każ-
dym zdarzeniu ubezpieczeniowym  O ile nie ustalono inaczej, 
jeżeli w jednym zdarzeniu ubezpieczeniowym zostało uszko-
dzonych bądź zniszczonych więcej pozycji przedmiotu ubez-
pieczenia, zastosowanie ma tylko jedna franszyza redukcyjna  
W przypadku jeżeli w umowie ubezpieczenia uzgodniono fran-
szyzy redukcyjne o różnych wysokościach, z franszyz, które mia-
łyby zastosowanie, uwzględnia się tylko jedną, kwotowo naj-
wyższą franszyzę redukcyjną;

 2) w częściach i materiałach eksploatacyjnych, które z uwagi na 
przeznaczenie i charakter pracy podlegają przyspieszonemu 
zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwa-
cyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową lub zale-
ceniami producenta; w szczególności wyłączenie to dotyczy na-
rzędzi, wymiennych elementów oraz materiałów pomocniczych, 
np : wierteł, młotów do kruszenia, stempli, noży, ostrzy, brzesz-
czotów pił, elektrod, żarówek, lamp, filtrów, wkładek topikowych 
bezpieczników, form odlewniczych i wtryskowych, matryc, wal-
ców deseniowych, obmurzy kotłów, wykładzin i powłok ognio-
trwałych, rusztów palenisk, dysz palników, elementów z gumy, 
tkanin i filcu, sit, pasów łańcuchów napędowych, pasów, taśm 
i łańcuchów przesyłowych, lin, drutów i kabli nieelektrycznych, 
paliw, katalizatorów, czynników chłodzących i grzewczych, sma-
rów i olejów (z wyłączeniem oleju w transformatorach i wyłącz-
nikach pełniącego rolę izolacyjną) i materiałów wykorzystywa-
nych do produkcji;

 3) w postaci defektów estetycznych – w szczególności takich jak 
wgniecenia lub zadrapania na powierzchniach malowanych, 
polerowanych lub emaliowanych;

 4) w napowietrznych liniach energetycznych i transmisyjnych;
 5) w przedmiotach będących prototypami;
 6) za które odpowiedzialny jest dostawca, producent lub wyko-

nawca usługi, na podstawie umowy lub bezwzględnie obowią-
zujących przepisów prawa, chyba że osoba ta kwestionuje obo-
wiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub 
nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody  W ta-
kiej sytuacji Allianz wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, 
a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody, zgod-
nie z § 20  przechodzi na Allianz;

 7) spowodowane przez wady czy defekty istniejące w chwili roz-
poczęcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub 
jego przedstawiciele – niezależnie od tego, czy Allianz wiedziało 
o takich wadach lub defektach;

 8) będące bezpośrednimi następstwami trwającej eksploatacji (np  
normalne zużycie, erozja, korozja, rdza, kamień kotłowy);

 9) powstałe gdy przedmiot ubezpieczenia jest używany w spo-
sób i do celów innych niż te, do których jest przeznaczony oraz 
powstałe podczas poddawania przedmiotu ubezpieczenia ja-
kimkolwiek testom, z wyłączeniem prób i testów związanych 
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi lub zgodnych z do-
kumentacją techniczno ruchową lub zaleceniami producenta;

 10) w postaci wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, braku 
możliwości użytkowania a także utraty zysku;

 11) odkryte dopiero podczas inwentaryzacji lub okresowego ruty-
nowego przeglądu;

 12) spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, ude-
rzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, grad, powódź, 
deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsuniecie ziemi, zapada-
nie ziemi, lawinę, napór śniegu lub lodu, zalanie wodą lub inny-
mi cieczami, działanie mrozu, katastrofę budowlaną, kradzież 
z włamaniem, kradzież zwykłą, rabunek, zagubienie, przywłasz-
czenie, wandalizm po włamaniu, uderzenie pojazdu, dym lub sa-
dzę, falę dźwiękową;

 13) spowodowane przez upadek drzew, masztów, dźwigów, komi-
nów lub innych budowli na ubezpieczone pozycje;

 14) spowodowane przez rażące niedbalstwo bądź winę umyślną 
Ubezpieczającego;

 15) powstałe w wyniku działalności górniczej;
 16) spowodowane przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów 

komputerowych, „koni trojańskich”, włamań do systemów kom-
puterowych i sieci wewnętrznych, itp ;



– 8 –

 17) spowodowane przez wojnę, działania noszące znamiona wojny, 
inwazję, inne wrogie działania obcych państw, wojnę domową, 
stan wojenny, stan wyjątkowy, przewrót wojskowy, bunt w siłach 
zbrojnych, rebelię, rewolucję, powstanie, jak również działania 
podejmowane w celu kontroli, zapobieżenia lub powstrzymania 
tych zjawisk oraz działania represyjne stosowane przez organy 
władzy;

 18) spowodowane przez terroryzm, przez który rozumie się jakiekol-
wiek działania osoby, grupy osób albo grup osób lub organizacji, 
mające podłoże polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne lub 
inne o podobnym charakterze, podejmowane w celu zastrasze-
nia społeczeństwa lub jego części lub wywarcia wpływu na rząd 
lub inne władze publiczne poprzez użycie siły lub groźbę jej uży-
cia; 

 19) spowodowane przez strajk, lokaut, zamieszki bądź inne działa-
nia wrogie mieniu i porządkowi publicznemu;

 20) spowodowane przez energię i paliwo jądrowe, promieniowanie 
jonizujące, skażenie radioaktywne, którego źródłem jest jakie-
kolwiek paliwo jądrowe, odpady nuklearne lub związki będące 
wynikiem spalania paliwa jądrowego, izotopy promieniotwór-
cze, broń lub inne urządzenia wytwarzające lub wykorzystujące 
energię jądrową bądź substancje radioaktywne 

 7  W odniesieniu do części, o których mowa w ust 6  pkt 2) oraz szkód 
wymienionych w ust 6  pkt 3), Allianz wypłaci odszkodowanie, jeże-
li te części zostały uszkodzone w konsekwencji szkody nie wyłączo-
nej z zakresu ubezpieczenia i podlegającej odszkodowaniu, powsta-
łej w innych elementach 

§ 3. UBEZPIECZENIE MASZYN PODCZAS TRANSPORTU 

 1  Ochrona ubezpieczeniowa dodatkowo obejmuje ubezpieczone 
pozycje podczas ich transportu realizowanego w związku z prze-
prowadzanym czyszczeniem, przeglądem, remontem okresowym, 
naprawą, dokonywanego przez Ubezpieczającego lub jego pracow-
ników, przy użyciu pojazdu należącego do Ubezpieczającego 

 2  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wyłącznie 
w wyniku:

 1) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku stat-
ku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalne-
go, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, dymu lub sadzy, 
fali dźwiękowej;

 2) wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był trans-
port;

 3) kradzieży pozycji przedmiotu ubezpieczenia będącej następ-
stwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był 
transport; 

 4) kradzieży pojazdu wraz z przewożonymi przez ten pojazd pozy-
cjami;

 5) kradzieży pozycji przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu, za po-
mocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znaj-
dował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób 
biorących udział w transporcie  Za bezpośredni dozór fizyczny 
uważa się zachowanie przynajmniej ciągłego kontaktu wzroko-
wego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonują-
cą transportu; 

 6) rabunku 
 3  Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń wymienio-

nych w ust  2  ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 4  Powinnością Ubezpieczającego warunkującą zaistnienie odpowie-
dzialności Allianz dla danego zdarzenia jest:

 1) powierzenie transportu mienia wyłącznie pracownikom w wie-
ku powyżej 18 i poniżej 65 lat, przy czym osoba kierująca pojaz-
dem powinna posiadać stosowne uprawnienia;

 2) przeprowadzenie transportu możliwie najkrótszą drogą oraz 
bez zbędnych postojów tj  takich które nie są uzasadnione praw-
nie lub technicznie 

 5  W razie niewypełnienia powinności wymienionych powyżej w ust  4  
w przypadku zaistnienia szkody zastosowanie mają postanowienia 
określone w § 17 

 6  Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczo-
nych pozycji przedmiotu ubezpieczenia do rozpoczynającego się 
bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu – wydanie 
pozycji przedmiotu ubezpieczenia w miejscu docelowym  Szkody po-
wstałe podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej  

 7  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody w pozy-
cjach przedmiotu ubezpieczenia podczas transportu dokonywane-
go przez osoby trzecie na podstawie umów przewozowych, spedy-
cyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych 

 8  W uzupełnieniu wyłączeń zawartych w § 2  ust  6 a niezmienionych 
powyższymi zapisami, zakres ubezpieczenia określony w niniejszym 
paragrafie nie obejmuje szkód powstałych ponadto na skutek:

 1) nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia mienia 
w pojeździe, za pomocą którego dokonywany był transport;

 2) przeładowania tego pojazdu ponad dopuszczalną jego ładow-
ność;

 3) zastosowania niewłaściwego opakowania lub jego braku;
 4) wilgotności atmosferycznej, opadów deszczu, śniegu, mrozu, 

wysokiej temperatury powietrza, chyba że szkoda z tych przy-
czyn powstała w następstwie wypadku pojazdu, za pomocą 
którego dokonywano transportu;

 5) złego stanu technicznego tego pojazdu;
 6) nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości 

przewożonych w nim pozycji;
 7) nietrzeźwości lub stanu odurzenia kierującego pojazdem 
 9  Mienie odzyskane
 1) Jeżeli utracone w wyniku kradzieży pozycji przedmiotu ubezpie-

czenia, kradzieży pojazdu lub rabunku ubezpieczone pozycje 
przedmiotu ubezpieczenia lub ich pozostałości zostaną odzy-
skane, Ubezpieczający jest zobowiązany do bezzwłocznego pi-
semnego zgłoszenia tego faktu Allianz 

 2) W razie przejęcia odzyskanych pozycji lub ich pozostałości 
Ubezpieczający jest zobowiązany do zwrotu części otrzymane-
go odszkodowania, która odpowiada wartości tego mienia 

§ 4. UBEZPIECZENIE MASZYN PODCZAS MONTAŻU

 10  O ile zostało to pisemnie uzgodnione w umowie ubezpieczenia, 
w odniesieniu do wskazanych pozycji i za opłatą wyznaczonej do-
datkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzo-
na na okres ich montażu oraz związanych z nim prób i testów w ra-
mach ustalonego w umowie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia 
pod warunkiem, że:

 1) łączna wartość nowa odtworzeniowa pozycji przedmiotu ubez-
pieczenia podlegających montażowi w jednym zadaniu inwe-
stycyjnym wraz z kosztami montażu, frachtem, cłem i innymi tym 
podobnymi opłatami nie przekroczy 2 000 000,- zł;

 2) łączny okres montażu w jednym zadaniu inwestycyjnym nie bę-
dzie dłuższy niż 3 miesiące wliczając w to maksymalnie 2 tygo-
dnie prób i testów 

 11  W okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ni-
niejszego paragrafu w odniesieniu do wskazanych pozycji przedmio-
tu ubezpieczenia zmianie ulega definicja szkody zawarta w § 1 ni-
niejszych OWUM na poniższą:

  Szkoda – fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczo-
nych pozycji bądź ich części powodujące konieczność naprawy, wy-
miany lub odtworzenia 

 12  W okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ni-
niejszego paragrafu w odniesieniu do wskazanych pozycji przed-
miotu ubezpieczenia zmianie ulega lista wyłączeń zawartych w § 2 
ust  6:

 1) Nie mają zastosowania wyłączenia § 2 ust  6 pkt : 2), 6), 12), 13)
 2) Dodaje się następujące wyłączenia; Allianz nie ponosi odpo-

wiedzialności za szkody i zakresem ubezpieczenia nie są objęte 
szkody:

 i) spowodowane błędami projektowymi, materiałowymi lub 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem z wyjątkiem błędów 
montażowych popełnionych na miejscu montażu w trakcie 
montażu, prób i testów;

 ii) powstałe w związku ze zdefraudowaniem lub zagubieniem 
ubezpieczonego mienia 

 13  Za początek okresu montażu uważa się chwilę zakończenia rozłado-
wania ubezpieczonego mienia we wskazanej w umowie ubezpiecze-
nia lokalizacji 

 14  Na podstawie niniejszego paragrafu ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje również okres składowania ubezpieczonego mienia we 
wskazanej w umowie ubezpieczenia lokalizacji pod warunkiem, że 
łączny okres składowania, montażu oraz prób i testów nie przekro-
czy 3 miesięcy 

 15  Pozycje podlegające montażowi a nie będące przedmiotami no-
wymi (nieużywanymi), w okresie prób i testów zachowują ochronę 
ubezpieczeniową jedynie w zakresie szkód powstałych w następ-
stwie: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, uderzenia lub upadku 
statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawal-
nego, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu lub 
lodu, zalania wodą lub innymi cieczami, działania mrozu, kradzieży 
z włamaniem, rabunku, wandalizmu po włamaniu, celowego uszko-
dzenia, uderzenia pojazdu, dymu lub sadzy, fali dźwiękowej 
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 16  Za koniec okresu montażu uważa się moment pomyślnego zakoń-
czenia odbioru technicznego potwierdzonego protokołem i przeka-
zania pozycji do eksploatacji lub rozpoczęcia eksploatacji, z tą chwi-
lą postanowienia niemniejszego paragrafu w stosunku do takich 
pozycji tracą moc 

 17  Mienie odzyskane
 1) Jeżeli utracone w wyniku kradzieży lub rabunku pozycje przed-

miotu ubezpieczenia lub ich pozostałości zostaną odzyskane, 
Ubezpieczający jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemne-
go zgłoszenia tego faktu Allianz 

 2) W razie przejęcia odzyskanych pozycji lub ich pozostałości 
Ubezpieczający jest zobowiązany do zwrotu części otrzymane-
go odszkodowania, która odpowiada wartości tego mienia 

§ 5. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

 1  Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w umowie ubezpieczenia 
pozycje zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, gotowe do eksplo-
atacji, pod warunkiem wcześniejszego montażu oraz po ich pomyśl-
nym odbiorze technicznym, stanowiące własność Ubezpieczającego 
lub przewłaszczone na zabezpieczenie jak również mienie powie-
rzone Ubezpieczającemu przez osoby trzecie, w celu zgodnym 
z wolą właściciela  

 2  Dodatkowo ubezpieczeniem mogą zostać objęte fundamenty (ob-
murowania) pod warunkiem, że w umowie ubezpieczenia została 
uzgodniona odrębna suma ubezpieczenia bądź ich wartość jest ob-
jęta sumą ubezpieczenia dla danej pozycji 

§ 6. NAKŁADY NA OGRANICZENIE SZKODY. UBEZPIECZENIE 
KOSZTÓW DODATKOWYCH

 1  Allianz zrefunduje w granicach łącznej sumy ubezpieczenia lub limi-
tu odpowiedzialności uzgodnionego dla danej umowy ubezpiecze-
nia poniesione przez Ubezpieczającego koszty doraźnych działań 
zapobiegających bezpośrednio zagrażającej szkodzie lub zmniej-
szających skutki zdarzenia ubezpieczeniowego, łącznie z działa-
niami nieskutecznymi, o ile były one konieczne i stosowne do za-
istniałych okoliczności  O ile okaże się to niewystarczające, Allianz 
zrefunduje wspomniane powyżej koszty, dodatkowo ponad sumę 
ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności uzgodniony dla danej 
umowy ubezpieczenia w maksymalnej kwocie do 200 000 zł  Jeżeli 
nakłady zostały poniesione na pisemne polecenie Allianz, to wtedy 
zostaną zrefundowane w całości nawet wówczas, jeżeli łącznie z od-
szkodowaniem za szkodę w mieniu przekraczają łączną sumę ubez-
pieczenia lub limit odpowiedzialności uzgodniony dla danej umowy 
ubezpieczenia 

 2  O ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono innego limitu odpo-
wiedzialności, Allianz zrefunduje łącznie do wysokości 20% wartości, 
objętej ochroną szkody, jednak nie więcej niż do 200 000 zł, ponad 
łączną sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności uzgodniony 
dla danej umowy ubezpieczenia, uzasadnione i udokumentowane 
koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z:

 1) pracami porządkowymi w miejscu wystąpienia szkody, łącznie 
z odgruzowywaniem, rozbiórką pozostałości po szkodzie, ich 
wywozem na najbliższe możliwe składowisko oraz składowa-
niem, zniszczeniem lub utylizacją  Koszty związane z oczyszcza-
niem gleby i wody nie są objęte zakresem ochrony ubezpiecze-
niowej;

 2) koniecznymi zmianami budowlanymi oraz demontażem i po-
nownym montażem nieuszkodzonego mienia, w celu dokonania 
naprawy lub wymiany pozycji dotkniętej szkodą 

 3  Pod warunkiem ustanowienia i w granicach limitu ustanowionego 
dla danego wyszczególnionego niżej kosztu, Allianz zrefunduje po-
nad łączną sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności 
ustalony dla danej umowy ubezpieczenia:

 1) koszty dodatkowe wynikające ze wzrostu cen; 
  Refundacji podlegają niezbędne dodatkowe koszty wynikają-

ce ze wzrostu cen, do jakiego doszło w okresie pomiędzy po-
wstaniem szkody a zakończeniem odtworzenia mienia dotknię-
tego szkodą  Jeżeli Ubezpieczający nie rozpoczął bezzwłocznie 
odtworzenia mienia, refundacji podlegają jedynie te koszty, ja-
kie powstałyby nawet wówczas, gdyby odtworzenia dokonano 
w sposób bezzwłoczny 

 2) koszty dodatkowe wynikające z postępu technologicznego;
  refundacji podlegają koszty dodatkowe wynikające z bra-

ku możliwości naprawy bądź odtworzenia pozycji dotknię-
tych szkodą z uwagi na zaprzestanie ich produkcji z zastrzeże-
niem, że dodatkowe wydatki zostaną poniesione na zwiększone 

koszty naprawy bądź zakup urządzenia o najbardziej zbliżo-
nych parametrach jakościowych, użytkowych i technicznych;

 3) koszty dodatkowe wynikające z poleceń uprawnionych orga-
nów władzy;

  Refundacji podlegają koszty dostosowania odtwarzanego mie-
nia do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm 
oraz koszty wynikające z tego, że w związku z koniecznością do-
konania tych zmian nie jest możliwe wykorzystanie nadających 
się jeszcze do dalszego użycia pozostałości po mieniu dotknię-
tym szkodą, np  koszty jego rozbiórki, demontażu i wywozu po-
zostałości  

  Jeżeli odtworzenie mienia z powodu urzędowych ograniczeń 
może zostać dokonane wyłącznie w innym miejscu, koszty te 
podlegają refundacji tylko w takiej wysokości, w jakiej powstały-
by, jeżeli odtworzenie nastąpiłoby w miejscu ubezpieczenia  

  Jeżeli polecenia władz z wyznaczeniem terminów ich realizacji 
zostały wydane przed wystąpieniem szkody, koszty dodatkowe 
określone w niniejszym punkcie nie są objęte zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej  

 4) koszty odtworzenia danych i oprogramowania; 
  Refundacji podlegają koszty odtworzenia danych i oprogramo-

wania utraconych w następstwie zniszczenia lub uszkodzenia 
nośnika, na którym były zapisane, o ile za uszkodzenie tego noś-
nika Allianz jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie 

 5) koszty rzeczoznawców;
  Refundacji podlegają wynagrodzenia należne inspektorom, in-

żynierom, konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, 
które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtwo-
rzenia lub zastąpienia ubezpieczonego uszkodzonego mienia 
w wyniku zaistniałego ubezpieczonego zdarzenia szkodowe-
go, z wyłączeniem kosztów poniesionych na wyliczenie i przygo-
towanie roszczenia przez Ubezpieczającego  Koszty ekspertów 
nie mogą przekroczyć normalnie obowiązujących stawek rynko-
wych 

  W ramach ustalonego limitu refundacji podlegają również kosz-
ty, które zgodnie z postanowieniami § 18  ust  2  pkt 5) zobowią-
zany jest ponieść Ubezpieczający, o ile wartość szkody w mieniu 
przekracza 50 000 zł  

§ 7. MIEJSCE UBEZPIECZENIA

 1  Miejscem ubezpieczenia jest miejsce lub miejsca prowadzenia dzia-
łalności przez Ubezpieczającego, wymienione w umowie ubezpie-
czenia z podaniem adresu  Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko 
wówczas, jeżeli szkoda rzeczowa powstała w obrębie miejsca ubez-
pieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia 

 2  Miejscem ubezpieczenia jest również miejsce przeprowadzania 
czyszczenia, przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu okreso-
wego z wyłączeniem jednakże miejsca prowadzenia modernizacji 

 3  Przy ubezpieczeniu mienia podczas transportu (§ 3 ) za miejsce 
ubezpieczenia uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chy-
ba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono inaczej 

§ 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK I KONIEC 
OKRESU UBEZPIECZENIA 

 1  Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje z chwilą otrzymania 
przez Allianz od Ubezpieczającego lub od osoby przez niego upo-
ważnionej pisemnego oświadczenia woli, że oferta ubezpieczenia, 
którą Allianz przygotowało, opierając się na danych i informacjach 
zawartych w otrzymanym kwestionariuszu ubezpieczeniowym lub 
innych dokumentach, została zaakceptowana 

 2  Kwestionariusz ubezpieczeniowy lub inny dokument złożony przez 
Ubezpieczającego lub osobę działającą w jego imieniu w celu przy-
gotowania oferty powinien zawierać przynajmniej następujące 
dane: 

 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, NIP;
 2) rodzaj i charakterystykę działalności prowadzonej przez 

Ubezpieczającego;
 3) okres ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, miejsce lub miejsca 

ubezpieczenia;
 4) wysokość sum ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji zgło-

szonych do ubezpieczenia;
 5) producent, rok produkcji, typ i parametry techniczne pozycji 

zgłoszonych do ubezpieczenia;
 6) informacje o liczbie, wysokości i przyczynach szkód w pozycjach 

zgłoszonych w ostatnich trzech latach 
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  Allianz może wymagać od Ubezpieczającego innych, dodatkowych 
informacji, jeśli uzna, że już otrzymane nie wystarczają do właściwej 
oceny ryzyka 

 3  Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Allianz 
wszystkie znane okoliczności, o które Allianz pytało w kwestionariu-
szu lub innych pismach przed zawarciem umowy  Ubezpieczający 
zobowiązany jest również do zgłaszania Allianz, w trakcie obowią-
zywania umowy ubezpieczenia, zmiany powyższych okoliczności 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości  Allianz nie pono-
si odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem po-
wyższych obowiązków nie zostały podane do jego wiadomości  

 4  Allianz udostępnia ogólne warunki ubezpieczenia przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia 

 5  Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa na pod-
stawie umowy ubezpieczenia (polisy lub innego dokumentu ubez-
pieczenia potwierdzającego jej zawarcie) rozpoczyna się od dnia 
następnego po dniu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty, od 
godz  0:00 

 6  Strony mogą postanowić, że okres ubezpieczenia z umowy ubezpie-
czenia zawartej na okres jednego roku będzie automatycznie prze-
dłużony poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres 
roczny, jeżeli którakolwiek ze stron nie złoży drugiej wypowiedze-
nia najpóźniej jednak na 30 dni przed datą odnowienia na kolejny 
rok, a składka za następny okres ubezpieczenia zostanie wpłacona 
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia nowego okresu ubezpiecze-
nia  Do przedłużającej okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia 
mają zastosowanie wszelkie zapisy oraz postanowienia wygasają-
cej umowy ubezpieczenia o ile nie zostały zmienione za obopólną 
pisemną zgodą stron oraz ogólne warunki ubezpieczenia obowiązu-
jące w dniu rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczenia, o ile zostały 
uprzednio do jej zawarcia zaakceptowane przez Ubezpieczającego  

 7  Strony ustalają, że w razie zawarcia umowy na kolejny okres ubez-
pieczenia o którym mowa powyżej, za zadane zostają uznane py-
tania a za aktualne zostają uznane informacje podane przez 
Ubezpieczającego w kwestionariuszu ubezpieczeniowym i w innych 
pismach, które miały wpływ na ocenę ryzyka przyjętego do ubez-
pieczenia  Jeżeli informacje te nie są już aktualne, Ubezpieczający 
ma obowiązek na 35 dni przez zawarciem umowy ubezpieczenia 
przedłużającej okres ubezpieczenia zawiadomić Allianz o zaistnia-
łych zmianach istotnych dla oceny ryzyka 

 8  Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okre-
sie 30 dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą – w okresie 7 dni, licząc od 
daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli została ona zawarta na 
okres dłuższy niż sześć miesięcy  

 9  Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zachodzi zmia-
na sposobu prowadzenia eksploatacji ubezpieczonych pozycji 
przez Ubezpieczającego lub zachodzą inne okoliczności, powo-
dujące zwiększenie ryzyka wystąpienia szkody lub zwiększenie 
potencjalnego jej rozmiaru, wówczas Allianz uprawnione jest do 
naliczenia dodatkowej składki od dnia, w którym zmiana taka na-
stąpiła, jednak nie wcześniej niż od początku okresu ubezpiecze-
nia  W przypadku braku zgody na opłacenie dodatkowej skład-
ki Ubezpieczający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni od otrzymania żądania 
Allianz do opłacenia podwyższonej składki  Jeżeli ujawniona zmia-
na pociąga za sobą takie zwiększenie ryzyka, że Allianz nie zawar-
łoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tym wcześniej, wów-
czas jest uprawnione do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym powzięło informację na ten 
temat 

 10  Do zwiększenia ryzyka powstania szkody lub wzrostu potencjalne-
go rozmiaru szkody w rozumieniu ust  9  powyżej dochodzi zwłasz-
cza, gdy:

 1) istniejące zabezpieczenia zostaną usunięte, ulegną awarii lub 
ich skuteczność zostanie zmniejszona;

 2) zmianie ulegnie proces technologiczny;
 3) pozycje przedmiotu ubezpieczenia zostaną poddane moderni-

zacji w okresie ubezpieczenia;
 4) działalność ubezpieczonego przedsiębiorstwa została na stałe 

lub tymczasowo wstrzymana 
 11  W razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedze-

nia tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragra-
fu, Ubezpieczający zobowiązany jest od opłacenia składki za okres, 
w którym Allianz udzielało ochrony ubezpieczeniowej  

 12  Jeżeli do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia do-
szło po opłaceniu składki, Ubezpieczającemu przysługuje prawo do 
jej zwrotu w części odpowiadającej niewykorzystanemu okresowi 
ubezpieczenia 

 13  Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego lub Allianz następuje w formie pisemnej, pod ry-
gorem nieważności 

 14  W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, w odniesieniu do 
zbytych pozycji, umowa ulega rozwiązaniu z dniem zbycia, chyba 
że Allianz wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie praw z umowy na 
nabywcę przedmiotu i jej kontynuację 

§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA. WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 
POZYCJI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA.

 1  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworze-
niowej (nowej) danego przedmiotu ubezpieczenia określonej jako 
kwota środków finansowych niezbędna do zakupu lub odtworze-
nia ubezpieczonych pozycji o takich samych lub najbardziej zbliżo-
nych parametrach użytkowych i jakościowych jak pozycji będących 
przedmiotem ubezpieczenia, włączając w to w szczególności fracht, 
wszelkie opłaty, cło i koszt montażu 

 2  Suma ubezpieczenia jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych 
pozycji przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowie-
dzialności Allianz za szkodę powstałą w danym przedmiocie ubez-
pieczenia, chyba że uzgodniono inny limit odpowiedzialności  Suma 
ubezpieczenia lub limit są zawsze ustalane przez Ubezpieczającego 
i na jego odpowiedzialność 

 3  O ile nie umówiono się inaczej wartość ubezpieczeniowa przedmio-
tu ubezpieczenia stanowi:

 1) dla pozycji przedmiotu ubezpieczenia nie starszych niż 3 lata 
w dniu szkody, suma ubezpieczenia;

 2) dla pozycji przedmiotu ubezpieczenia starszych niż 3 lata w dniu 
szkody, wartość rzeczywista (techniczna) rozumiana jako war-
tość odtworzeniowa (nowa) pozycji przedmiotu ubezpieczenia 
pomniejszona o stopień jej faktycznego zużycia technicznego 
po uwzględnieniu wszelkich remontów i modernizacji  Tak wy-
liczona wartość rzeczywista nie może być jednak mniejsza niż 
30% sumy ubezpieczenia 

 4  Na pisemny wniosek Ubezpieczającego lub osoby przez niego upo-
ważnionej suma ubezpieczenia danej pozycji może zostać zmniej-
szona lub podwyższona  Obniżenie sumy ubezpieczenia staje się 
skuteczne z dniem wskazanym we wniosku, zaś jej podwyższenie 
dopiero po otrzymaniu od Allianz potwierdzenia na piśmie lub dro-
gą elektroniczną 

 5  Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie 
sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania 

§ 10. NIEDOUBEZPIECZENIE. NADUBEZPIECZENIE.

 1  Jeżeli suma ubezpieczenia danej pozycji przedmiotu ubezpieczenia 
dotkniętej szkodą jest niższa od jej wartości odtworzeniowej (nowej) 
bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (niedoubezpieczenie), 
wówczas Allianz zmniejszy należne odszkodowanie w takiej samej 
proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia danej pozycji pozostaje do jej 
wartości odtworzeniowej (nowej) 

  Zasada powyższa nie ma zastosowania:
 1) jeżeli niedoubezpieczenie nie przekracza 20%;
 2) jeżeli szkoda nie przekracza 3% sumy ubezpieczenia pozycji do-

tkniętych szkodą;
 3) w odniesieniu do nakładów poniesionych przez 

Ubezpieczającego na ograniczenie szkody 
 2  Jeżeli suma ubezpieczenia pozycji przedmiotu ubezpieczenia do-

tkniętej szkodą jest wyższa od jej wartości odtworzeniowej (nowej) 
(nadubezpieczenie), to Allianz odpowiada wyłącznie do wysokości 
wartości ubezpieczeniowej 

§ 11. USTALENIE SKŁADKI. PŁATNOŚĆ SKŁADKI

 1  Składka należna za udzielanie ochrony ubezpieczeniowej jest wy-
znaczana przez iloczyn sumy ubezpieczenia i stawki wyrażonej 
w promilach lub procentach bądź kwotowo dla danej pozycji przed-
miotu ubezpieczenia  Wysokość stawki ustala każdorazowo Allianz 
na podstawie indywidualnej oceny zagrożeń wynikających z prowa-
dzonej przez Ubezpieczającego działalności, z uwzględnieniem m  
in : charakteru parku maszynowego, stosowanych zabezpieczeń, za-
kresu ochrony, wysokości franszyzy redukcyjnej, liczby i wysokości 
szkód oraz obowiązującej taryfy stawek 

 2  Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przelewem na rachunek 
bankowy Allianz wskazany w umowie ubezpieczenia, jednorazowo 
z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że uzgodniono płatność 
ratalną  Przy płatności co pół roku składka podwyższana jest o 3%, 
a co kwartał o 5% 

 3  Składka ubezpieczeniowa lub jej rata powinna być opłacona w ter-
minie określonym w umowie ubezpieczenia  Składkę uważa się za 
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opłaconą w terminie, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu 
płatności: 

 1) rachunek bankowy Allianz został uznany przez wpłacenie odpo-
wiedniej kwoty;

 2) Ubezpieczający złożył w banku polecenie przelewu skład-
ki w wymaganej wysokości na konto Allianz, a na jego rachun-
ku bankowym znajdowała się wystarczająca do zrealizowania 
tego przelewu kwota wolnych środków pieniężnych 

 4  Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem 
składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zo-
stanie opłacona w terminie płatności, Allianz może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za 
okres, za który ponosiło odpowiedzialność  W braku wypowiedze-
nia umowy, wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie-
zapłacona składka 

 5  Jeżeli w umowie ubezpieczenia uzgodniono płatność składki w ra-
tach, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w terminie, Allianz 
może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty zaległej raty skład-
ki z zagrożeniem, że brak płatności w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego, spowoduje usta-
nie odpowiedzialności Allianz  W przypadku, gdy brak jest takie-
go wezwania ze strony Allianz, ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje, 
a Allianz przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony ubez-
pieczeniowej  

 6  Zaleganie z płatnością składki przez Ubezpieczającego za okres, 
w którym Allianz ponosi lub ponosił odpowiedzialność, jest podsta-
wą do windykacji należnej składki wraz odsetkami ustawowymi za 
czas opóźnienia 

 7  Jeżeli wypłata odszkodowania następuje w czasie, gdy 
Ubezpieczający opóźnia się z płatnością kolejnej raty składki, 
Allianz jest uprawnione do potrącenia z kwoty odszkodowania raty 
składki wymagalnej na dzień wypłaty odszkodowania  

 8  Zapłata kwoty niższej od składki lub raty składki określonej w umo-
wie ubezpieczenia nie będzie uznawana przez Allianz jako wywią-
zanie się Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki lub raty 
składki, chyba że niedopłata nie przekracza 10% należnej kwo-
ty i była wynikiem błędu lub niedopatrzenia  W takim wypadku 
Ubezpieczający, po otrzymaniu stosownej informacji z Allianz, ma 
obowiązek niezwłocznie dopłacić brakującą część składki  

 9  W odniesieniu do umów z okresem ubezpieczenia krótszym lub 
dłuższym niż jeden rok, składkę oblicza się proporcjonalnie do okre-
su, przez jaki udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, według 
zasady proporcjonalnego naliczania do liczby dni trwania ochrony 

 10  Składka nie podlega indeksacji 

§ 12. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA

 1  Szkoda częściowa
 1) Jeżeli stopień uszkodzenia pozycji przedmiotu ubezpieczenia 

uzasadnia i pozwala na dokonanie jej naprawy, to Allianz zre-
funduje uzasadnione i udokumentowane koszty naprawy, w tym 
koszty transportu, demontażu i montażu, maksymalnie do war-
tości ubezpieczeniowej uszkodzonej pozycji przedmiotu ubez-
pieczenia, w granicach jej sumy ubezpieczenia lub uzgodnione-
go w odniesieniu do niej limitu odpowiedzialności 

 2) Jeżeli naprawy dokonano w warsztacie będącym własnością 
Ubezpieczającego, Allianz zrefunduje koszty materiału i płac 
poniesionych w celu naprawy, oraz uzasadniony i udokumento-
wany narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych 

 3) W wypadku szkody częściowej przy wyliczaniu odszkodowania 
nie będzie uwzględniany stopień zużycia technicznego wymie-
nianych części 

 4) W przypadku gdy szacowany koszt naprawy łącznie z wartoś-
cią pozostałości po szkodzie jest równy bądź wyższy od wartości 
ubezpieczeniowej tej pozycji bezpośrednio przed powstaniem 
szkody uważa się to urządzenie za całkowicie zniszczone a li-
kwidacja nastąpi na podstawie zapisów § 12 ust  2 niniejszych 
OWUM 

 2  Szkoda całkowita
  Jeżeli pozycja przedmiotu ubezpieczenia została uszkodzona w ta-

kim stopniu, że jej naprawa nie jest możliwa lub zasadna, ponieważ 
nawet po jej dokonaniu pozycja nie odzyskałaby dotychczasowej 
funkcjonalności wówczas Allianz wypłaci odszkodowanie równe jej 
wartości ubezpieczeniowej bezpośrednio przed powstaniem szkody, 
w granicach jej sumy ubezpieczenia lub uzgodnionego w odniesie-
niu do niej limitu odpowiedzialności 

 3  Jeżeli Ubezpieczający nie będzie dokonywał odtworzenia mienia, to 
Allianz wypłaci odszkodowanie odpowiadające wyłącznie jego war-
tości rzeczywistej 

 4  Jeżeli w ciągu trzech lat od dnia powstania szkody Ubezpieczający 
dokona odtworzenia uszkodzonych pozycji, wówczas Allianz wypła-
ci w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zakończeniu 
odtworzenia tę część odszkodowania, która wykracza poza ich war-
tość rzeczywistą  Ubezpieczający ma prawo wnioskować o zaliczki, 
które Allianz będzie wypłacało w miarę udokumentowanego postę-
pu procesu odtwarzania, jednak nie częściej niż raz w miesiącu  

 5  Pozostałości po szkodzie są własnością Ubezpieczającego i jeżeli 
przedstawiają konkretną wartość materialną i użytkową – wartość 
ta zostanie potrącona z kwoty należnego odszkodowania 

 6  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej 

pozycji dotkniętych szkodą; 
 2) podatku od towarów i usług (VAT), który zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami podlega odliczeniu od podatku należnego 
 7  Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Allianz ustala wysokość odszko-

dowania w oparciu o przedłożone przez Ubezpieczającego szczegó-
łowy kosztorys naprawy lub wymiany pozycji, przedstawiony Allianz 
do akceptacji lub rachunki potwierdzające poniesienie kosztów wraz 
ze szczegółową ich specyfikacją  Allianz zastrzega sobie prawo we-
ryfikacji przedłożonych rachunków lub kosztorysu 

 8  W odniesieniu do szkód w pozycjach przedmiotu ubezpieczenia, któ-
rych w celu odtworzenia nie można zakupić ze względu na zakoń-
czenie produkcji, Allianz wypłaci odszkodowanie równe kosztowi za-
kupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach jakościowych, 
użytkowych i technicznych, z zastrzeżeniem postanowień § 14  ust 1  
oraz § 5  ust 3  punkt 2  o ile w umowie ubezpieczenia ustalono od-
powiedni limit 

 9  Jeżeli koszty naprawy lub wymiany (odtworzenia) mienia poniesio-
ne zostały w walucie obcej, to do ich przeliczenia na walutę polską 
zastosowanie będzie miał kurs, według którego bank realizujący 
przelew (zapłatę) przeliczył walutę obcą na złoty polski  W innych 
przypadkach stosuje się średni kurs wymiany danej waluty podany 
przez NBP, z dnia powstania szkody  

§ 13. POSTĘPOWANIE PRZY LIKWIDACJI SZKODY 

 1  W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający jest zobowiązany do:
 1) niezwłocznego zgłoszenia Allianz faktu wystąpienia szkody, nie 

później niż w terminie siedmiu dni roboczych od daty powzięcia 
wiadomości o jej wystąpieniu;

 2) niezwłocznego zawiadomienia policji, jeżeli zachodzi podejrze-
nie, że szkoda powstała wskutek przestępstwa;

 3) niezmieniania w miarę możliwości stanu powstałego w wyni-
ku wystąpienia szkody, aż do czasu przybycia przedstawicie-
li Allianz, chyba że niezwłoczne rozpoczęcie sprzątania po szko-
dzie i odtwarzania mienia ma na celu zminimalizowanie lub 
uniknięcie zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, bądź za-
niechanie tych działań stanowiłoby zagrożenie dla ludzi lub mie-
nia lub też byłoby sprzeczne z interesem publicznym;

 4) umożliwienia Allianz lub osobom działającym na jego zlece-
nie przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustale-
nie przyczyn powstania szkody oraz ustalenie wysokości od-
szkodowania, jak również przedłożenia potrzebnych w tym celu 
dokumentów i udzielenia niezbędnych informacji  Allianz może 
wymagać wykazu całości mienia znajdującego się w miejscu 
ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkody;

 5) niezwłocznego przedłożenia Allianz wykazu wszystkich uszko-
dzonych, zniszczonych przedmiotów, jednak nie później niż 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia szkody 

 2  Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczenio-
wego, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia, Allianz rozpocznie postępowanie dotyczące ustalenia stanu fak-
tycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania oraz pisemnie lub drogą elektroniczną poinformu-
je Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z tytułu 
umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odpowiedzialności Allianz i wysokości odszkodowania 

 3  Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia lub 
Kodeksie Cywilnym Allianz nie wypłaci odszkodowania, zawiada-
mia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemoż-
ności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca 
bezsporną część odszkodowania  

 4  Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wy-
sokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz poinformu-
je o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na 
okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty odszkodowania, informując jednocześ-
nie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej  
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 5  Allianz udostępni osobom, o jakich mowa w ust  2 , informacje i do-
kumenty, które miały wpływ na ustalenie jego odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej i wysokości odszkodowania oraz umożliwi im 
wgląd do akt szkodowych, z możliwością sporządzenia na ich koszt 
odpisów lub kserokopii tych dokumentów  

 6  Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 
trzech lat 

§ 14. GRANICE ODSZKODOWANIA. FRANSZYZA REDUKCYJNA

 1  Allianz wypłaci odszkodowanie za każde zdarzenie ubezpieczenio-
we, do którego doszło w okresie ubezpieczenia, maksymalnie do 
wysokości:

 1) wartości ubezpieczeniowej każdej ubezpieczonej pozycji;
 2) uzgodnionego rocznego limitu odpowiedzialności lub limitu od-

powiedzialności na każde zdarzenie;
 3) limitów odpowiedzialności wymienionych w niniejszych OWUM 

lub uzgodnionych dodatkowo;
  decydująca jest kwota niższa spośród wymienionych powyżej  
 2  Jeżeli w odniesieniu do danej ubezpieczonej pozycji mienia, kosztów, 

ryzyka lub grupy ryzyk w umowie ubezpieczenia uzgodniony zo-
stał roczny limit odpowiedzialności, tzn  na jedno i wszystkie zdarze-
nia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, to każda wypłata od-
szkodowania pomniejsza wysokość tego limitu  

 3  Ubezpieczający ma udział w skutkach finansowych każdego zda-
rzenia ubezpieczeniowego w ustalonej kwotowo wysokości zwanej 
franszyzą redukcyjną  Franszyza redukcyjna może być również wy-
rażona jako procent wartości powstałej szkody  Wyliczone całkowi-
te odszkodowanie za szkodę w mieniu wraz z nakładami na ogra-
niczenie szkody i kosztami dodatkowymi (o ile były ubezpieczone), 
zostanie każdorazowo pomniejszone o uzgodnioną kwotę franszy-
zy redukcyjnej lub kwotę wyliczoną poprzez zastosowanie uzgod-
nionego procentu do całkowitej wartości szkody (łącznie z wyżej 
wymienionymi kosztami)  Za szkody w pozycjach przedmiotu ubez-
pieczenia, których wartość nie przekracza kwotowej wysokości fran-
szyzy redukcyjnej, Allianz nie ponosi odpowiedzialności odszkodo-
wawczej 

  W danym wypadku zastosowanie ma franszyza redukcyjna uzgod-
niona w umowie ubezpieczenia w odniesieniu do danego ryzyka, 
które było przyczyną powstania szkody, chyba że w umowie uzgod-
niono inne przyporządkowanie franszyzy redukcyjnej 

§ 15. WYPŁATA ODSZKODOWANIA

 1  Należne odszkodowanie Allianz wypłaci w terminie 30 dni, licząc od 
daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym 

 2  Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości odszkodowa-
nia okazało się niemożliwe, wypłata odszkodowania zostanie do-
konana w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należy-
tej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże 
bezsporną część odszkodowania Allianz wypłaci w terminie określo-
nym w ust  1 

 3  Odszkodowanie jest wypłacane przelewem na rachunek banko-
wy wskazany przez Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną, albo 
w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami  

§ 16. POWINNOŚCI UBEZPIECZAJĄCEGO 

 1  Do powinności Ubezpieczającego należy:
 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm odnoszących 

się do prowadzonej przez niego działalności, a zwłaszcza prze-
pisów o budowie i eksploatacji urządzeń, wykonywaniu dozoru 
technicznego oraz respektowania postanowień uzgodnionych 
w umowie ubezpieczenia;

 2) utrzymywanie ubezpieczonego mienia w stanie zdolności do 
wykonywania czynności technologicznych, bieżąca kontrola 
sprawności, dokonywanie niezbędnych napraw, remontów okre-
sowych i konserwacji; 

 3) utrzymywanie w stanie sprawności i aktywności wszystkich po-
siadanych zabezpieczeń;

 4) eksploatacja mienia zgodnie z jego przeznaczeniem i zalecenia-
mi producenta; 

 5) realizacja wydanych przez Allianz zaleceń pokontrolnych doty-
czących poprawy bezpieczeństwa, o ile wcześniej zaakceptował 
je na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

 2  Powinnością Ubezpieczającego jest również użycie dostęp-
nych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 

oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów  
Ubezpieczający może wymagać od Allianz zaleceń i instrukcji w tym 
zakresie, a po ich uzyskaniu jego powinnością jest ich wykonanie  
Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
nie zastosował tych środków, Allianz jest wolne od odpowiedzialno-
ści za szkody powstałe z tego powodu 

 3  Inne powinności Ubezpieczającego określone w niniejszych OWUM 
i umowie ubezpieczenia pozostają w mocy 

§ 17. KONSEKWENCJE NIEWYPEŁNIENIA POWINNOŚCI PRZEZ 
UBEZPIECZAJĄCEGO

Jeżeli Ubezpieczający nie wypełnił którejś z powinności wymienionych 
w § 16 niniejszych OWUM i w umowie ubezpieczenia, i o ile to niewy-
pełnienie było przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmia-
ru, wówczas Allianz jest uprawnione do zmniejszenia odszkodowania, 
w stopniu nie większym niż stopień, w jakim ich niewypełnienie przyczy-
niło się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru, a w sytuacji 
gdyby ich spełnienie pozwoliło uniknąć powstania szkody, nawet do od-
mowy wypłaty odszkodowania  

§ 18. POSTĘPOWANIE RZECZOZNAWCÓW

 1  W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego strony mogą 
uzgodnić, że wysokość odszkodowania zostanie ustalona na pod-
stawie postępowania rzeczoznawców 

 2  Postępowanie rzeczoznawców polega na tym, że:
 1) w uzgodnionym przez strony terminie zarówno Ubezpieczający, 

jak i Allianz ustanowią swojego rzeczoznawcę i o decyzji tej po-
informują bezzwłocznie drugą stronę  W stosunku do strony 
ustanawiającej rzeczoznawca nie może pozostawać w stosunku 
służbowym, w stosunku pracy lub w powiązaniu kapitałowym  
Ewentualny zarzut wobec wyznaczonego rzeczoznawcy powi-
nien zostać wysunięty przez drugą stronę przed rozpoczęciem 
przez niego czynności;

 2) wyznaczeni przez obie strony rzeczoznawcy przed rozpoczę-
ciem swoich działań wyznaczają rzeczoznawcę, którego głos 
będzie decydujący w razie niezgodności pomiędzy rzeczoznaw-
cami wyznaczonymi przez strony;

 3) obaj rzeczoznawcy opracowują ekspertyzy niezależnie od sie-
bie;

 4) przygotowane ekspertyzy zostaną przekazane 
Ubezpieczającemu i Allianz jednocześnie  W sytuacji spornej 
Allianz przekazuje obie ekspertyzy wyznaczonemu rzeczoznaw-
cy rozstrzygającemu, który podejmuje ostateczną decyzję i in-
formuje o niej Allianz oraz Ubezpieczającego;

 5) każda ze stron ponosi koszty zatrudnienia własnego rzeczo-
znawcy, natomiast koszty trzeciego rzeczoznawcy ponoszą obie 
strony po połowie 

 3  Ustalenia rzeczoznawców powinny zawierać:
 1) ustalenie przyczyny szkody i opis jej przebiegu;
 2) wykaz mienia zniszczonego, uszkodzonego z podaniem jego 

wartości ubezpieczeniowej bezpośrednio przed powstaniem 
szkody; 

 3) spis, wycenę i ocenę dalszej przydatności pozostałości po mie-
niu dotkniętym szkodą;

 4) kalkulację kosztów dodatkowych, które podlegały ubezpiecze-
niu;

 5) wyliczenie ostatecznej wysokości szkody i odszkodowania 
 4  W wyniku postępowania rzeczoznawców nie ulegają zmianie usta-

lone zgodnie z przepisami prawa zobowiązania Ubezpieczającego 
oraz Allianz 

 5  Ustalona na podstawie postępowania rzeczoznawców wysokość 
odszkodowania jest wiążąca dla obu stron 

§ 19. REPREZENTANCI UBEZPIECZAJĄCEGO

 1  Jako działanie Ubezpieczającego traktuje się działanie jego repre-
zentantów, za których uważa się wyłącznie:

 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora i jego zastęp-
ców;

 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyj-
nych – członków zarządu oraz prokurentów;

 3) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – kom-
plementariuszy oraz prokurentów;

 4) w spółkach jawnych – wspólników oraz prokurentów,
 5) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu 

oraz prokurentów;
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 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
 7) w spółdzielniach, wspólnotach, fundacjach i stowarzyszeniach – 

członków zarządu 

§ 20. ROSZCZENIA REGRESOWE

 1  Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczającego 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą 
z mocy prawa na Allianz, do wysokości wypłaconego odszkodo-
wania  Jeżeli Allianz pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu 
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia 
swoich roszczeń przed roszczeniami Allianz 

 2  Nie przechodzą na Allianz roszczenia Ubezpieczającego przeciwko 
osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospo-
darstwie domowym oraz w stosunku do podmiotów powiązanych 
kapitałowo z Ubezpieczającym o ile posiada w nich więcej niż 30% 
udziału, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie 

 3  Ubezpieczający jest zobowiązany zabezpieczyć możność docho-
dzenia przez Allianz roszczeń odszkodowawczych, o których mowa 
w ust  1 

 4  Jeżeli Ubezpieczający po wystąpieniu szkody, bez zgody Allianz 
zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 
szkodę lub je ograniczył, Allianz uzyskuje prawo odmowy wypła-
ty odszkodowania lub jego odpowiedniego zmniejszenia  Jeżeli 
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po 
wypłacie odszkodowania, Allianz uprawnione jest do żądania od 
Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszko-
dowania 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia moż-
na wytoczyć w sądzie właściwym dla siedziby Allianz w Warszawie 
albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z tytułu 
umowy ubezpieczenia 

 2  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane 
przez właściwy sąd lub trybunał arbitrażowy za nieobowiązujące, 
nieważne lub sprzeczne z prawem, nie wpłynie to na pozostałe po-
stanowienia, które zachowają pełną moc obowiązującą, chyba że 
w związku z sytuacją wymienioną powyżej realizacja umowy stanie 
się niemożliwa  

 3  Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczający będący osobą fizyczną lub 
Uprawniony z tytułu umowy ubezpieczenia może zgłaszać bezpo-
średnio do Dyrekcji Generalnej TUiR Allianz Polska S A  lub za po-
średnictwem jednostki organizacyjnej Allianz, w kompetencjach któ-
rej leży rozpatrzenie sprawy, jakiej skarga lub zażalenie dotyczy lub 
do Rzecznika Ubezpieczonych  

 4  Niniejsze OWUM zostały zatwierdzone na mocy uchwały Zarządu 
TUiR Allianz Polska S A  nr 81/2010 z dnia 27 września 2010 r  
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 
01 10 2010 r 

Warszawa, dnia 27 09 2010 r 

PAWEŁ DANGEL

PREZES ZARZĄDU

MICHAEL MÜLLER

WICEPREZES ZARZĄDU

PIOTR DZIKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY NOWAK

WICEPREZES ZARZĄDU



Notatki



Notatki



TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
 
Zadzwoń do Twojego agenta

PR
M

A
-O

03
 0

1/
19


