Polisa ubezpieczeniowa nr 320000173263

Ubezpieczyciel
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Biuro Warszawa

Pośrednik ubezpieczeniowy
MARSHAL Sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczający
TERMET S.A.
58-160 ŚWIEBODZICE, DŁUGA 13

REGON: 890346982

NIP: 8841631476

REGON: 890346982

NIP: 8841631476

Ubezpieczony
TERMET S.A.
58-160 ŚWIEBODZICE, DŁUGA 13

Miejsce ubezpieczenia
58-160 ŚWIEBODZICE, DŁUGA 13
21-030 Motycz 137

Okres ubezpieczenia
Od: 27.01.2019 r., godz. 00:00:00

do: 26.01.2020 r., godz. 23:59:59

Składka ubezpieczeniowa
Składka do zapłaty

36 963,31 PLN

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia

18 481,16 PLN

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

682,15 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

17 800,00 PLN

Sposób płatności:

przelew

Numer konta bankowego:

94 1030 1944 7450 3200 0017 3263

Nazwa i adres odbiorcy:

Aviva TUO SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Liczba rat:

4

Terminy płatności:

1. rata: 9 240,85 PLN do 08.02.2019

2. rata: 9 240,82 PLN do 27.04.2019

3. rata: 9 240,82 PLN do 27.07.2019

4. rata: 9 240,82 PLN do 26.10.2019

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. z dnia 22.12.2016 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy
od dnia 10.01.2017 r.
Klauzula dotycząca prawidłowego rozpoznawania daty (ubezpieczenie majątkowe)
Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko szkód wywołanych niezachowaniem parametrów prądu
elektrycznego przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. z dnia 22.12.2016 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych
począwszy od dnia 10.01.2017 r.
Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z ww. OWU z włączeniem
Stłuczenia szyb
Koszty dodatkowe zgodnie z § 5 ust. 3,4
Koszty dodatkowe zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 1,2 - 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Szacowanie wartości

Budynki wraz ze stałymi elementami
wyposażenia, infrastrukturą i instalacjami (zał.1)

sumy stałe

wartość odtworzeniowa

Budynki wraz ze stałymi elementami
wyposażenia, infrastrukturą i instalacjami (zał.1)

sumy stałe

wartość rzeczywista

Budowle (w tym ewidencja pozabilansowa) Zał.
nr 2

sumy stałe

Maszyny i urządzenia, wyposażenie (Zał. nr 4)
Środki obrotowe (w tym surowce, towary
gotowe i w produkcji itp.)

Suma ubezpieczenia

Stawka

Składka

26 200 000,00 PLN

0,29‰

7 598,00 PLN

3 625 000,00 PLN

0,29‰

1 051,25 PLN

wartość księgowa brutto

990 489,23 PLN

0,29‰

287,24 PLN

sumy stałe

wartość księgowa brutto

20 453 855,70 PLN

0,29‰

5 931,62 PLN

sumy stałe

wartość księgowa brutto

10 000 000,00 PLN

0,29‰

2 900,00 PLN

Mienie osób trzecich

na pierwsze ryzyko

wartość rzeczywista

10 000,00 PLN

0,29‰

2,90 PLN

Gotówka

na pierwsze ryzyko

wartość rzeczywista

15 000,00 PLN

0,29‰

4,35 PLN

Niskocenne składniki majątku

na pierwsze ryzyko

wartość księgowa brutto

20 000,00 PLN

0,29‰

5,80 PLN
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Przedmiot ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Szacowanie wartości

Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia
mienia o ryzyko szkód wywołanych
niezachowaniem parametrów prądu
elektrycznego

na pierwsze ryzyko

Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej

na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Stawka

Składka

–

100 000,00 PLN

3,0‰

300,00 PLN

–

10 000,00 PLN

–

400,00 PLN

Łącznie:

18 481,16 PLN

Limity dodatkowe na jedno i wszystkie zdarzenia

Limit odpowiedzialności

Kradzież z włamaniem

1 500 000,00 PLN

Szyby od stłuczenia

20 000,00 PLN

Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku z lokalu

15 000,00 PLN

Gotówka od rabunku w transporcie

15 000,00 PLN

Wandalizm

150 000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 PLN dla ryzyka powodzi
100,00 PLN - wandalizm, szyby od stłuczenia,
500,00 PLN dla pozostałych ryzyk z zastrzeżeniem franszyz w klauzulach dodatkowych
Składka: 18 481,16 PLN
Postanowienia dodatkowe:
W ramach wskazanego limitu na ryzyko kradzieży objęte są ryzyka: ryzyka kradzież z włamaniem, rabunek,
- ww. mienie z wyłączeniem gotówki - 1 500 000,00 PLN w tym podlimit dla ryzyka wandalizmu 150 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w tym ryzyko graffiti w wysokości 10 000,00 PLN (ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód z ryzyka graffiti w ogrodzeniu).
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej dla limitu odpowiedzialności w wysokości
10 000,00 PLN objęte są również szkody polegające na kradzieży
ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz budynków, takiego jak: napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono
przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN.
Limit szyb od stłuczenia 20 000,00 PLN - obejmuje szyby, szyldy, reklamy, tablice świetlne, rurki neonowe i inne przedmioty szklane od stłuczenia wg
wartości odtworzeniowej.
Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych - 200 000,00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
Klauzula przepięciowa - 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel zrefunduje również uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia awarii będącej jego
przyczyną, do limitu w wysokości 20 000,00 PLN.
Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych - 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (nie dotyczy maszyn
ubezpieczonych w ryzyku MB).
Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych
elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia nowych szaf
pancernych w związku z utratą kluczy - limit 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Gotówka podlega ubezpieczeniu, jeżeli jest przechowywana i transportowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych S. A. z dnia 22.12.2016 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 10.01.2017 r.
Zakres ubezpieczenia: Zgodnie z ww. warunkami ubezpieczenia
Rozdział I - szkody materialne
Klauzula prawidłowego rozpoznawania daty (ubezpieczenie mienia)
KLAUZULA nr 101 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego
KLAUZULA nr 102 - rozszerzenie zakresu terytorialnego na Europę
Przedmiot ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Szacowanie wartości

Sprzęt elektroniczny przenośny

sumy stałe

Koszty odtworzenia danych

na pierwsze ryzyko

Łącznie:

Suma ubezpieczenia

Stawka

Składka

wartość odtworzeniowa

69 128,00 PLN

9,0‰

622,15 PLN

wartość odtworzeniowa

20 000,00 PLN

3,0‰

60,00 PLN
682,15 PLN

Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN na każdą szkodę z zastrzeżeniem
- 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN dla klauzuli 101
Składka: 682,15 PLN
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Warunki ubezpieczenia: OWU Odpowiedzialności Cywilnej przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. z dnia
22.12.2016 roku i mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 10.01.2017 r.
Klauzule dodatkowe, zgodnie z Zakresem Ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku
z prowadzoną działalnością i posiadaniem rzeczy
Zakres ubezpieczenia: 1. W ramach zakresu podstawowego wynikającego z OWU, ochroną ubezpieczeniową objęta jest:
a. OC najemcy nieruchomości;
b. OC za szkody powstałe podczas prac ładunkowych;
c. OC za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach;
d. OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnemu;
e. OC za szkody powstałe poza granicami RP :
i. w związku z podróżami służbowymi (§7, ust. 6 pkt. 1 a) - cały świat
ii. w związku z tzw. eksportem pośrednim (§7, ust. 6 pkt. 1 b)
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte roszczenia wynikające
z odpowiedzialności ubezpieczającego lub ubezpieczonego ponoszonej
na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2007 r.).
3. Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem ognia na sąsiadujące obiekty - włączona standardowo wg OWU
Klauzula nr 17 - Czyste straty finansowe
podlimit 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód wyrządzonych w związku z brakiem lub niepełną informacją o produkcie,
również w związku z treścią reklamy.
I rozszerzony o:
- OC za produkt
- Klauzula nr 1 - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz ich terytoriów zależnych
- Klauzula nr 3 - Szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego (OC pracodawcy)
- Klauzula nr 7 - Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem
- Klauzuli Nr 12 - Szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi do używania odbiorcy,
- Klauzula nr 15 - Szkody polegające na podniesieniu przez osoby trzecie kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwego produktu oraz kosztów
montażu, umocowania lub położenia produktu pozbawionego wad
- Klauzula nr 17 - Czyste straty finansowe
- OC za szkody rzeczowe powstałe w pojazdach mechanicznych będących własnością pracowników w wyłączeniem utraty pojazdu, mienia w nich
pozostawionego oraz wyposażenia - 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczona działalność: Produkcja i sprzedaż urządzeń grzewczych oraz części zamiennych do tych urządzeń.
Inna działalność niż opisana wyżej nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska z rozszerzeniem o Klauzulę nr 1
Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Klauzula

Podlimity

Ubezpieczenie OC za produkt

5 000 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC pracodawcy

1 000 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 1 - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Kanady oraz ich terytoriów zależnych

5 000 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 7 - Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem

1 000 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 12 -Szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi do używania odbiorcy

5 000 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 15 - Szkody polegające na poniesieniu przez osoby trzecie kosztów usunięcia, demontażu lub
odsłonięcia wadliwego produktu oraz kosztów montażu, umocowania lub położenia produktu
pozbawionego wad

800 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Kl. 17 OWU

100 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Kl. 9 OWU

500 000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 1000,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej jednakże:
- 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w odniesieniu do Klauzuli nr 1, 9, 15, 17
- 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN w odniesieniu do Klauzuli nr 12.
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Składka: 17 800,00 PLN
Postanowienia dodatkowe:
Klauzula nr 17 - Czyste straty finansowe
podlimit 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód wyrządzonych w związku z brakiem lub niepełną informacją o produkcie,
również w związku z trescią reklamy.

Postanowienia dodatkowe do polisy
Klauzule dodatkowe - poszczególne klauzule dodatkowe mają zastosowanie do wybranych zakresów ubezpieczenia zgodnie z następującymi oznaczeniami:
AR - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia
EEI - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Klauzule dodatkowe:
W odniesieniu do poszczególnych klauzul zastosowanie mają odpowiednio franszyzy określone dla ryzyka do którego zastosowanie ma dana klauzula, chyba
że określono odmienną franszyzę w treści klauzuli.
Klauzule dodatkowe:
Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia - zgodnie z par. 17 ust. 2 OWUAR
Klauzula nieodtwarzania mienia - zgodnie z par. 12 ust. 2,3,4 OWUAR
Klauzula reprezentantów (art. 827 KC) AR, EEI
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę
umyślną lub rażące niedbalstwo :
w przedsiębiorstwach państwowych : dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy,
w spółkach kapitałowych : zarządu spółki, prokurentów,
w spółkach jawnych : wspólników, prokurentów,
w spółkach partnerskich : partnerów (lub zarządu), prokurentów,
w spółkach komandytowych i komandytowo-aukcyjnych : komplementariuszy, prokurentów,
w spółkach cywilnych : wspólników,
w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach : zarządu.
Klauzula przeniesienia mienia AR
Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez Ubezpieczyciela, przy czym Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu tego mienia (wymaga to zgłoszenia do odrębnego ubezpieczenia mienia w transporcie
- cargo). Oznacza to, że Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność również w przypadku zmiany miejsca ubezpieczenia mienia na skutek przeniesienia
pomiędzy ubezpieczonymi placówkami.
Klauzula miejsca ubezpieczenia - dotyczy wyłącznie środków trwałych - limit łączny dla AR, EEI
W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) może zostać ona automatycznie włączona
do ubezpieczenia. Nowe, zgłaszane do ubezpieczenia lokalizacje wymagają zgłoszenia do Aviva w ciągu 30 dni od dnia ich prawnego przejęcia
oraz akceptacji zabezpieczeń ze strony AVIVA. Oznacza to, że w przypadku istnienia zabezpieczeń nie spełniających oczekiwań, AVIVA ma prawo
sformułować obligatoryjne zalecenia w sprawie minimalnego poziomu zabezpieczeń. Niewypełnienie zaleceń w określonych przez Aviva terminach może
zostać uznane przez Ubezpieczyciela za ważny powód wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
Brak zgłoszenia nowej lokalizacji w wyżej wskazanym terminie skutkuje brakiem pokrycia ubezpieczeniowego dla tejże lokalizacji.
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis
(co do dnia).
Limit odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia na bazie ryzyk wszystkich (all risk): 200.000,00 PLN limit na jedną i na wszystkie lokalizacje, w tym,
odpowiedzialność w zakresie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb od stłuczenia zgodnie z limitami odpowiedzialności podanymi w rozdziale
"Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk".
Klauzula automatycznego pokrycia - dotyczy środków trwałych w lokalizacjach objętych umową ubezpieczenia AR
Na mocy niniejszej polisy ochroną ubezpieczeniową objęte będzie dodatkowe mienie nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu 20% sumy
ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej jednak niż 1.000.000,00 PLN. Rozliczenie składki nastąpi w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu
ubezpieczenia na bazie pro rata temporis. Jeśli wartość nowonabytego mienia przekroczy powyższy limit, Ubezpieczający powiadomi o tym AVIVĘ w ciągu
30 dni od dnia poczynienia danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis.
Klauzula leeway AR
W przypadku zaistnienia szkody w środkach trwałych ubezpieczonych na bazie nowych wartości odtworzenia, Aviva będzie stosowała zapis klauzuli
proporcjonalności w odniesieniu wyłącznie do takich poszczególnych kategorii środków trwałych wyszczególnionych w polisie, których faktyczna nowa
wartość odtworzenia na dzień szkody przekraczać będzie 120% zadeklarowanej dla nich sumy ubezpieczenia. W takim wypadku klauzula proporcjonalności
będzie miała zastosowanie jedynie dla wartości przewyższającej ustalony limit 120%.
Klauzula kosztów dodatkowych AR, EEI - limit łączny ponad sumę ubezpieczenia
Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej łącznej wysokości PLN 200.000,- z tytułu jednego i wszystkich
zdarzeń w okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio
w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach zakresu wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia (zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia powołanymi w niniejszej polisie). Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli
obejmują:
a) koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia należącego do Ubezpieczającego lub za które ponosi on odpowiedzialność;
b) koszty dodatkowe związane z czynnościami mającymi na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
z włączeniem kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej (z włączeniem kosztów poszukiwania wycieków wody, pary oraz gazu oraz kosztów zabiegów
odkażających);
c) koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów,
które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrzeżeniem że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione
na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie
obowiązujących stawek rynkowych;
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d) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, lotniczego pod warunkiem, że są poniesione
w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem;
e) dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na zamówienie z uwagi na trudności z ich ponownym zakupem,
odbudową, naprawą lub montażem;
f) koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego w związku z:
(i) złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia;
(ii) rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia;
(iii) oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia;
Klauzula 72 godzin AR
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego
oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (wyłącznie: huragan, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi) traktowane są jako
pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia.
Klauzula przepięciowa AR
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody
spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości
100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula zapłaty składki lub raty składki - zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
Klauzula zgłaszania szkód AR, EEI- jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia nie przewidują dłuższego terminu zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno
ono nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
Klauzula regresowa AR
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w slipie brokerskim, ostatecznej wersji
oferty ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko:
1) osobom fizycznym świadczącym pracę, na rzecz ubezpieczającego, albo zatrudnionych przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych,
2) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego,
3) osobom fizycznym, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
W umowie zawartej na rzecz osoby trzeciej (cudzy rachunek) ubezpieczyciel zrzeka się także prawa regresu do ubezpieczającego, chyba że wyrządził on
szkodę z winy umyślnej.
Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych AR
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy, do maksymalnej wysokości PLN 200.000,- z tytułu jednego zdarzenia oraz łącznie na wszystkie
zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie ubezpieczającego
w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących
własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte jest również mienie istniejące
Ubezpieczającego, od ryzyka ognia do pełnej sumy ubezpieczenia, od pozostałych ryzyk do limitu 1.000 000,00 PLN, o ile zdarzenie powstałe w konsekwencji
prowadzonych prac budowlano-montażowych nie jest wyłączone na podstawie owu.
Prace budowlano-montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja
wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.
Procedura Likwidacji Małych Szkód AR
W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000,00 PLN likwidacja szkód będzie
odbywała się zgodnie z następującą procedurą:
1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora.
3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji
o wypłacie odszkodowania tj.
a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
b) Dokładny opis zdarzenia,
c) Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,
d) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone
za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
e) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność
z oryginałem),
g) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu.
h) W przypadku zalania - protokół spisany z najemcą / wynajmującym
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:
i) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
j) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
k) Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody,
protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu - jeśli obiekt jest
chroniony przez agencję,
l) Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu
z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.
4. Wraz z w/w dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej
wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.
6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania
likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa NIP: 526-020-99-98 Nr KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł
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Procedura niniejsza:
- Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący
zabezpieczenia praw do regresu.
- Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100 % zostanie zachowane do dyspozycji Avivy - podobnie wymienione podzespoły itp.
- Nie ma zastosowania do szkód OC.
Klauzula stempla pocztowego
Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iż w sytuacji
gdy zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę
złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy
rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie
wymaganej składki lub raty składki.
Klauzula wartości księgowej brutto dotyczy AR
Jeżeli wartość odtworzeniowa lub rzeczywista uszkodzonego mienia jest wyższa od wartości księgowej brutto, przyjętej jako podstawa szacowania wartości
mienia, wówczas odszkodowanie wypłacane jest wg wartości księgowej brutto, bez stosowania jakichkolwiek proporcji, amortyzacji lub innego rodzaju
pomniejszeń, itp. Nie ma zastosowania zapis z OWU AR par. 15 pkt. 3 o treści " a w razie szkody częściowej, tej części wartości księgowej brutto, która
odpowiada procentowemu stopniowi uszkodzenia".
Klauzula wyrównania kwot - ubezpieczenie prewencyjne AR
Wprowadza się prewencyjną sumę ubezpieczenia mającą zastosowanie do składników mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie,
lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem
szkody. Limit odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula formy mailowej
Strony umowy zgodnie potwierdzają, że wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika
lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie mailowej w postaci przesłanego dokumentu z podpisem osoby uprawnionej.
KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA zakres ubezpieczenia mienia o ryzyko STRAJKÓW, ZAMIESZEK I NIEPOKOJÓW SPOŁECZNYCH
Niniejszą klauzulą uzgadnia się, że z zastrzeżeniem wyłączeń, postanowień i warunków umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk utraty
i uszkodzenia (zwanej dalej polisą) oraz pod warunkiem zapłaty przez ubezpieczającego uzgodnionej dodatkowej składki, Aviva udziela ochrony
ubezpieczeniowej w odniesieniu do szkód będących rezultatem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które, w świetle warunków niniejszej
klauzuli, rozumie się (zawsze z zastrzeżeniem „Szczególnych warunków" zawartych poniżej) utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane
bezpośrednio przez:
1. działanie jakiejkolwiek osoby, która razem z innymi osobami bierze udział w zakłóceniu spokoju publicznego (niezależnie od jego związku ze strajkiem
lub lokautem), nie będące jednakże zdarzeniem, o którym mowa w pkt. 2 „Szczególnych warunków",
2. działanie jakichkolwiek ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku
publicznego lub też minimalizację jego negatywnych skutków,
3. działanie umyślne uczestnika strajku lub pracownika objętego lokautem dokonane w konsekwencji popierania strajku lub opierania się lokautowi,
4. działanie jakichkolwiek ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie lub próbę zapobieżenia takiego umyślnego działania
lub też minimalizację jego negatywnych skutków.
Niezależnie od powyższych uzgodnień, strony dodatkowo uzgadniają, że:
1. wszystkie warunki, wyłączenia i postanowienia polisy mają zastosowanie w odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej niniejszą klauzulą,
jednakże z wyjątkiem tych warunków, wyłączeń i postanowień, które zostaną wyraźnie zmienione przez „Szczególne warunki" zawarte poniżej, a
jakiekolwiek odniesienie do utraty lub szkody w treści polisy będzie rozumiane jako obejmujące ryzyka ubezpieczone niniejszą klauzulą,
2. poniższe „Szczególne warunki" mają zastosowanie wyłącznie do ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej niniejszą klauzulą, podczas
gdy do pozostałych ryzyk objętych ubezpieczeniem na warunkach polisy zastosowanie mają ogólne oraz szczególne warunki tejże polisy tak jak gdyby
klauzula niniejsza nie została wystawiona.
Szczególne warunki
1. Ubezpieczenie zawarte na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje:
a. szkód będących wynikiem całkowitego lub częściowego przerwania pracy, opóźnienia lub przerwania jakiegokolwiek procesu lub operacji,
b. szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku konfiskaty, zajęcia lub rekwizycji przez jakąkolwiek władzę ustanowioną
zgodnie z prawem,
c. szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę,
d. strat pośrednich jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkodę rzeczową
ubezpieczoną na warunkach niniejszej klauzuli,
z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w pkt. b) oraz c) powyżej nie zwalniają Avivy z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego
mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.
1. Ubezpieczenie zawarte na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych lub będących bezpośrednio lub pośrednio następstwem
któregokolwiek z następujących zdarzeń:
a. wojna, inwazja, działanie wroga, wszelkie działania wojenne (bez względu na fakt czy wojna została formalnie wypowiedziana), wojna domowa,
b. bunt, zamieszki przybierające rozmiary powstania społecznego, powstanie wojskowe, insurekcja, rebelia, dyktatura wojskowa lub władza uzurpowana,
c. działanie osoby występującej w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją, której działalność zmierza do obalenia rządu de jure lub de facto lub do
wywarcia na niego wpływu terrorem lub przemocą.
Ponieważ wyłączenia wymienione powyżej w punktach a), b) oraz c) stanowią fakty powszechnie znane, na ubezpieczającym spoczywa obowiązek dowodu,
że wymienione, wyłączone zdarzenie nie było w tym wypadku przyczyną powstania szkody.
1. Niniejsze ubezpieczenie może być w każdym czasie zakończone przez Avivę po zawiadomieniu o tym listem poleconym wysłanym na ostatni adres
ubezpieczającego, w którym to przypadku Aviva jest zobowiązana zwrócić proporcjonalną część składki za niewygasły okres ubezpieczenia począwszy
od dnia faktycznego jego zakończenia.
2. Limit odszkodowania na każde zdarzenie w wysokości wpisanej poniżej, należy interpretować jako limit na wszystkie straty lub szkody powstałe w okresie
168 godzin od zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN w każdej szkodzie
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (AR)
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki trwałe (maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku) stanowiące
własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy
transportów spełniających nw. kryteria:
a) transport wykonywany jest przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
b) transport wykonywany jest przy użyciu pojazdu stanowiącego własność Ubezpieczającego bądź będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu
prawnego.
2) Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie
jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
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3) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi,
osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
b) wypadek, jakiemu uległ środek transportowy,
c) rabunek,
d) kradzież pojazdu wraz z przewożonym mieniem,
e) kradzieży z włamaniem,
4) Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu - moment zakończenia wyładunku
w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia
są objęte ubezpieczeniem.
5) Limit odpowiedzialności: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji AR
Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach
i urządzeniach oraz mieniu z nim związanych, w lokalizacjach i oddziałach przedsiębiorstwa wyłączonych
z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu
pracy):
- teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany,
- maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.
Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej / Klauzula prolongaty
Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą
do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej (7 dniowy) 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej
pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula włączenia ryzyka kradzieży zwykłej AR
Niniejszym uzgodniono, że Aviva odpowiada za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia lub elektronicznego sprzętu spowodowane przez kradzież
zwykłą tj. kradzież nie noszącą w sobie znamion ani śladów włamania pod warunkiem, że Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje organa policji o każdej
takiej szkodzie.
Odpowiedzialność Aviva ograniczona jest do kwoty 10.000,- zł (limit na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia łącznie dla mienia oraz sprzętu elektronicznego). Franszyza redukcyjna odnośnie tego ryzyka wynosi 500,- zł.
Ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki, papierów wartościowych, metali szlachetnych oraz szkód
o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.
Klauzula ubezpieczenia różnicy pomiędzy ceną nabycia / kosztem wytworzenia a ceną sprzedaży AR
Ubezpieczyciel pokrywa różnicę pomiędzy ceną nabycia/kosztem wytworzenia ubezpieczonych sprzedanych i nieodebranych przez kupującego środków
obrotowych a ich ceną sprzedaży, jednak nie więcej niż 15% ceny nabycia/wytworzenia, o ile na skutek zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczenia ulegną one zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Z zastrzeżeniem powyższego uzgadnia się, że cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu.
Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia wynosi 15% sumy ubezpieczenia środków obrotowych.
Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obejmuje również zdarzenia polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku. Limit odpowiedzialności w okresie
ubezpieczenia wynosi 15% limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku dla środków obrotowych.
Klauzula uderzenia pojazdu własnego - 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w miejscu ubezpieczenia na skutek:
1) uderzenia wózka widłowego lub innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego;
2) uderzenia pojazdu drogowego należącego do Ubezpieczającego lub jego pracowników; oraz szkody:
3) w samych pojazdach wymienionych w pkt 1), o ile stanowią one przedmiot ubezpieczenia;
4) w ładunku przewożonym przez pojazdy wymienione w pkt 1), o ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem ubezpieczenia.
Klauzula pokrycia kosztów poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia / awarii / wycieku z instalacji wod - kan. i ich usunięcia limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku
i usunięcia awarii będącej jego przyczyną.
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego lub ubezpieczającego
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego,
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
- podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym,
chyba, że osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Klauzula „składowania" AR
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania podłoża, Zakład Ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego
składowanie, położenie, ustawienie na podłodze było uzasadnione. Klauzula nie dotyczy mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu.
Klauzule dodatkowe do EEI:
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji:
Niniejszym uzgodniono, że ochroną ubezpieczeniową objęty będzie także sprzęt elektroniczny będący we wcześniejszej eksploatacji w czasie tymczasowego
magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu pod warunkiem, że sprzęt ten będzie składowany minimum 12 cm nad poziomem podłogi
w przypadku, gdy pomieszczenie magazynowe znajduje się na parterze lub poniżej poziomu gruntu a czas takiego tymczasowego magazynowania
lub przerwy w użytkowaniu nie przekracza 6 miesięcy;
limit odpowiedzialności - 20.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji:
Niniejszym uzgodniono, że Aviva obejmie automatyczną ochroną sprzęt elektroniczny dostarczony a jeszcze niewłączony do eksploatacji, ale pod warunkiem,
że sprzęt ten będzie składowany w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych a czas tego składowania nie przekroczy
sześciu miesięcy.
Aviva nie odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie, które powstały podczas transportu, montażu a także za szkody, za które odpowiedzialni są:
producenci, spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty.
Limit odpowiedzialności - 20.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia bębnów selenowych EEI
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż
z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych
urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
a. w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
b. w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
c. wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez
producenta dla danego urządzenia.
Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami określonymi w umowie ubezpieczenia w czasie wystaw, targów oraz innych ekspozycji (dotyczy zakresu
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku)
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
1. Aviva pokrywa do limitu 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym podlimit dla ryzyka wandalizmu 20 000,00 PLN)
szkody w mieniu ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie z uwagi na uczestnictwo
w wystawach, targach oraz innych ekspozycjach. Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu,
załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia i z powrotem(możliwość ubezpieczenia w ramach cargo).
2. Warunkiem powstania odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli jest pisemne zgłoszenie do Avivy faktu uczestnictwa w wyżej wymienionych
imprezach.
3. limit na jedno i wszystkie zdarzenia - określony w niniejszej klauzuli - stanowi górną granicę odpowiedzialności Avivy za szkody powstałe z tytułu udziału
ww. ekspozycjach w okresie ubezpieczenia.
4. składka dodatkowa: wliczona
5. franszyza redukcyjna: określona w polisie
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO ROZPOZNAWANIA DATY
(Ubezpieczenie mienia, EEI)
Na mocy niniejszej Klauzuli Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (zwane dalej Avivą) nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym
szkody polegające na utracie spodziewanego zysku (zwane dalej Szkodami):
1) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane nieprawidłowym działaniem komputera, urządzenia przetwarzania danych, mikroprocesora, układu scalonego
lub podobnego urządzenia (zwanych dalej "Sprzętem"), systemów operacyjnych lub oprogramowania komputerowego (zwanych dalej
"Oprogramowaniem"), jeżeli nieprawidłowe działanie Sprzętu lub Oprogramowania wynika z niemożności:
a) prawidłowego odczytywania lub rozpoznawania daty lub czasu zgodnie z ich wartością rzeczywistą,
b) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowej obróbki, interpretowania, wykonania, przetworzenia danych, informacji, poleceń lub instrukcji
w związku z nieprawidłowym rozpoznaniem daty lub czasu,
c) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowego przetworzenia danych w wyniku wykonania polecenia, które było zawarte w oprogramowaniu
komputerowym i spowodowało utratę danych lub niemożność gromadzenia, zapisywania zachowywania lub poprawnego przetwarzania danych w dniu
nieprawidłowego działania lub w terminie późniejszym;
2) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane naprawami lub modyfikacjami dowolnych elementów Sprzętu lub Oprogramowania, podejmowanymi w celu
usunięcia wad, naprawienia właściwości logicznych lub operacyjnych - niezależnie od tego, czy powyższe naprawy lub modyfikacje przeprowadzane były
zgodnie z zasadami sztuki;
3) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane brakiem porady, konsultacji, konserwacji, naprawy, oceny projektu, odbioru instalacji, nadzoru bądź też
otrzymaniem tychże w postaci niedostatecznej lub błędnej, jeżeli wymienione powyżej czynności powinny być lub zostały podjęte w celu określenia,
naprawienia lub przetestowania (wypróbowania) potencjalnych lub rzeczywistych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu lub Oprogramowania;
niezależnie od tego czy Sprzęt lub Oprogramowanie stanowi własność Ubezpieczającego.
Niniejsza Klauzula nie wyłącza jednak odpowiedzialności Avivy za szkody pośrednio spowodowane okolicznościami, o których mowa powyżej w pkt. 1 - 3,
lecz bezpośrednio wynikające z "ryzyk nazwanych", chyba że odpowiedzialność za powyższe podlega wyłączeniu na podstawie innych postanowień umowy
ubezpieczenia lub ogólnych warunków. W rozumieniu niniejszej Klauzuli "ryzykami nazwanymi" są: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego lub jakiejkolwiek jego części bądź przewożonego na nim ładunku, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zalanie,
powódź, ciężar śniegu lub lodu, oddziaływanie dymu oraz fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny.
Niniejsza Klauzula nie wyłącza także odpowiedzialności Avivy za szkody pośrednio spowodowane okolicznościami, o których mowa powyżej w pkt. 1 - 3, lecz
bezpośrednio wynikające z kradzieży z włamaniem, pod warunkiem, że ryzyko kradzieży z włamaniem jest częścią umowy ubezpieczenia.
Koszty rzeczoznawców zgodnie z § 6 ust. 2 pkt.3 oraz ust.3 OWU OC.
Klauzula reprezentantów (art. 827 KC) - podlimit 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę
umyślną lub rażące niedbalstwo :
- w przedsiębiorstwach państwowych : dyrektora, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy,
- w spółkach kapitałowych : zarządu spółki, prokurentów,
- w spółkach jawnych : wspólników, prokurentów,
- w spółkach partnerskich : partnerów (lub zarządu), prokurentów,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-aukcyjnych : komplementariuszy, prokurentów,
- w spółkach cywilnych : wspólników,
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- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach : zarządu.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO ROZPOZNAWANIA DATY
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)
Na mocy niniejszej Klauzuli Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (zwane dalej Avivą) nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie
lub na mieniu wyrządzone osobom trzecim, w tym również szkody polegające na utracie spodziewanego zysku (zwane dalej Szkodami):
1) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane nieprawidłowym działaniem komputera, urządzenia przetwarzania danych, mikroprocesora, układu scalonego
lub podobnego urządzenia (zwanych dalej "Sprzętem"), systemów operacyjnych lub oprogramowania komputerowego (zwanych dalej
"Oprogramowaniem"), jeżeli nieprawidłowe działanie Sprzętu lub Oprogramowania wynika z niemożności:
a) prawidłowego odczytywania lub rozpoznawania daty lub czasu zgodnie z ich wartością rzeczywistą,
b) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowej obróbki, interpretowania, wykonania, przetworzenia danych, informacji, poleceń lub instrukcji
w związku z nieprawidłowym rozpoznaniem daty lub czasu,
c) znalezienia, zachowania, gromadzenia lub prawidłowego przetworzenia danych w wyniku wykonania polecenia, które było zawarte w oprogramowaniu
komputerowym i spowodowało utratę danych lub niemożność gromadzenia, zapisywania zachowywania lub poprawnego przetwarzania danych w dniu
nieprawidłowego działania lub w terminie późniejszym;
2) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane naprawami lub modyfikacjami dowolnych elementów Sprzętu lub Oprogramowania, podejmowanymi w celu
usunięcia wad, naprawienia właściwości logicznych lub operacyjnych - niezależnie od tego, czy powyższe naprawy lub modyfikacje przeprowadzane były
zgodnie z zasadami sztuki;
3) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane brakiem porady, konsultacji, konserwacji, naprawy, oceny projektu, odbioru instalacji, nadzoru bądź też
otrzymaniem tychże w postaci niedostatecznej lub błędnej, jeżeli wymienione powyżej czynności zostały powinny być lub zostały podjęte w celu określenia,
naprawienia lub przetestowania (wypróbowania) potencjalnych lub rzeczywistych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu lub Oprogramowania;
niezależnie od tego czy Sprzęt lub Oprogramowanie stanowi własność Ubezpieczającego.
Niniejsza Klauzula wyłącza także odpowiedzialność Avivy z tytułu kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, kosztów obrony sądowej i ochrony prawnej
pozostających w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej w pkt. 1 - 3.

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI Z UMOWY UBEZPIECZENIA NA RZECZ:
(1)
Banku Handlowy w Warszawie SA
00-923 Warszawa ul. Senatorska 16
Oddział we Wrocławiu
w zakresie ubezpieczenia:
1) środków obrotowych zlokalizowanych w miejscowości: Świebodzice, ul. Długa 13 do kwoty 2 000 000,00 PLN
2) budynków i budowli położonych w Świebodzicach ul. Długa 13, działka 174/3,
(2)
Bank Gospodarstwa Krajowego
00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7 Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław
(3)
Bank BGŻ BNP PARIBAS Spółka akcyjna
01-211 Warszawa ul Kasprzaka 10/16
Dotyczy numerów umów:
- 14/0795 z dnia 18.06.2014r. z późn. zm
- WAR/8253/16/202/CB
25 stycznia 2019 r.

upoważniony przedstawiciel
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa NIP: 526-020-99-98 Nr KRS 0000009857
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 59 360 000 zł Kapitał wpłacony: 59 360 000 zł
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