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Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Przesłanki 
wypłaty 
odszkodowania 
i innych 
świadczeń

Ogólne warunki ubezpieczenia:
§ 1 ust. 3 i 6–9, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, 
§ 8 ust. 13–15, § 11, § 12 ust. 1, § 13, 
§ 14 ust. 1, § 15 ust. 1, 2 i 4, § 16 ust. 1 i 3, 
§ 17, § 19 ust. 1–4, § 20, § 21, § 27 ust. 13 i 14.

Załącznik nr 1 do OWU – Klauzule dodatkowe:
klauzula aktów terroryzmu – pkt 1 i 3,
klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie – pkt 1, 2 i 4,
klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) – 
pkt 1 i 2,
klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji – 
pkt 1 i 2,
klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów 
komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia – 
pkt 1 i 2,
klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego 
w pojazdach samochodowych – pkt 1 i 2,
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Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Przesłanki 
wypłaty 
odszkodowania 
i innych 
świadczeń

klauzula sprzętu poza terytorium RP – pkt 1,
klauzula sprzętu w okresie tymczasowego 
magazynowania – pkt 1–3,
klauzula zrzeczenia się prawa do regresu – pkt 1,
klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu 
magnetycznego – pkt 1,
klauzula endoskopów – pkt 1 i 2,
klauzula strajków, rozruchów, zamieszek 
wewnętrznych – pkt 1 i 5,
klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy – 
pkt 1,
klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź 
ekspertów z zagranicy – pkt 1.

Załącznik nr 2 do OWU Wymogi 
w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
ubezpieczonego mienia – § 1 i 3.

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

Ogólne warunki ubezpieczenia:
§ 2, § 3 ust. 2–6, § 4 ust. 2, 3, 5 i 6, 
§ 5 ust. 1–3, § 6, § 7, § 8 ust. 7, 16 i 27, § 11, 
§ 12 ust. 1, § 14 ust. 2 i 3, § 15 ust. 3, 
§ 16 ust. 2 i 4, § 19 ust. 5, § 20, § 21, 
§ 23 ust. 3, § 24 ust. 3, § 25, § 27 ust. 13 i 14.

Załącznik nr 1 do OWU – Klauzule dodatkowe:
klauzula aktów terroryzmu – pkt 2 i 5,
klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie – pkt 2, 3 i 6,
klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) – pkt 2 i 3,
klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji – pkt 3,
klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów 
komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia – 
pkt 3–4,
klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego 
w pojazdach samochodowych – pkt 3–4,
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Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

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

klauzula sprzętu poza terytorium RP – pkt 2 i 4,
klauzula sprzętu w okresie tymczasowego 
magazynowania – pkt 3–4,
klauzula zrzeczenia się prawa do regresu – pkt 2 i 3,
klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu 
magnetycznego – pkt 2–4,
klauzula endoskopów – pkt 3–4,
klauzula strajków, rozruchów, zamieszek 
wewnętrznych – pkt 1, 2, 4 i 6,
klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy – 
pkt 2 i 4,
klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź 
ekspertów z zagranicy – pkt 2 i 4.

Załącznik nr 2 do OWU Wymogi 
w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
ubezpieczonego mienia – § 1 i 2.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1.  Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (zwane 

dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, na 
podstawie których ochroną ubezpieczeniową Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „PZU”) 
obejmowane są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 
będące osobami prawnymi, osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą.

2.  OWU mają zastosowanie również do umów ubezpieczenia 
zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 
na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa.

3.  Na podstawie OWU ubezpieczający może zawrzeć umowę 
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia:
1)  sprzętu elektronicznego od szkód materialnych;
2)  danych i nośników danych.

4.  W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzo-
ne do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od ustalonych w OWU. W razie wprowadzenia do 
umów ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmien-
nych, OWU mają zastosowanie w zakresie nie uregulowanym 
tymi postanowieniami.

5.  PZU zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę 
między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnie-
nia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę 
niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu 
tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych 
w drodze negocjacji.

6.  Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny, 
o którym mowa w ust. 3, stanowiący własność bądź będący 

w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu praw-
nego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

7.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z wyko-
rzystaniem najmowanego sprzętu elektronicznego, umowa 
ubezpieczenia tego sprzętu może być zawarta także przez osobę 
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (właściciela 
tego mienia).

8.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową 
objęte jest mienie położone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (zwanej dalej „RP”) w miejscu określonym w umowie 
ubezpieczenia (miejsce ubezpieczenia).

9.  Pod warunkiem pisemnego poinformowania PZU, ochroną ubez-
pieczeniową objęte jest mienie w miejscu, do którego zostało 
przeniesione przez ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia 
w związku z bezpośrednim narażeniem tego mienia na powsta-
nie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU. 
Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w nowym miejscu, 
do którego zostało przeniesione, przez okres nie dłuższy niż 
30 dni liczony od dnia przeniesienia wskazanego w pisemnym 
zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 
wcześniej jednak niż od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

DEFINICJE

 § 2
W rozumieniu OWU użyte niżej określenia oznaczają:

1)  akty terroryzmu – działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia pu-
blicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicz-
nych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych 
lub społecznych;

2)  dane – informacje zawarte w zbiorach danych nadające się 
do bezpośredniego przetwarzania przez elektroniczne 
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systemy przetwarzania danych (EPD), zgromadzone poza 
jednostką centralną, udokumentowanego pochodzenia i war- 
tości, licencyjne systemy operacyjne, licencyjne programy 
standardowe produkcji seryjnej, programy użytkownika 
produkcji indywidualnej (wytworzone na podstawie oprogra-
mowania licencyjnego), udokumentowanego pochodzenia 
i wartości, za wyjątkiem danych audio-wizualnych takich 
jak gry komputerowe, nagrania filmowe lub muzyczne; 
przez jednostkę centralną należy rozumieć część sprzętu 
elektronicznego obejmującą elementy sterowania, układy 
wykonujące operacje arytmetyczno-logiczne oraz pamięć 
komputera, z wyłączeniem pamięci zewnętrznej;

 3)  deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku wydajno-
ści co najmniej 3, który ustala Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej, zwany dalej „IMiGW”; w przypadku braku stacji 
pomiarowej IMiGW, wystąpienie deszczu nawalnego stwier-
dza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód 
w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

 4)  dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubez-
pieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku 
z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem;

 5)  dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia;

 6)  dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca 
bezpośrednim skutkiem spalania;

 7)  dzień roboczy – jeden z dni tygodnia od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 8)  eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu 
z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w od-
niesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju 
zbiorników za spowodowane eksplozją uważa się szkody 
polegające na:

 a)  rozdarciu ścian tych naczyń lub zbiorników w takich 
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub 
cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,

 b)  uszkodzeniu wewnętrznej powłoki tych naczyń 
lub zbiorników;

 c)  implozji w postaci uszkodzenia tych naczyń lub 
zbiorników, w tym aparatów próżniowych, ciśnie-
niem zewnętrznym;

 9)  faktura – faktura VAT, rachunek lub inny dokument 
potwierdzający wartość ubezpieczonego mienia lub wyso-
kość szkody;

10)  franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubez-
pieczenia wartość kwotowa, procentowo-kwotowa albo 
procentowa o jaką będzie pomniejszana wysokość każde-
go odszkodowania;

11)  grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
12)  huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa (ciśnieniowa) 

wytworzona przez statek powietrzny podczas przekraczania 
bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością 
większą od prędkości dźwięku;

13)  huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek, 
ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe 
szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii 
IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie 
stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie;

14)  indukcja – oddziaływanie pola elektrycznego lub ma-
gnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, 
powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego 
w obwodach elektrycznych powyższych przedmiotów, bez 
zetknięcia się z ciałem wywołującym to pole;

15)  konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową;

16)  koszt odtworzenia danych – koszt wprowadzenia da-
nych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia 
danych z dokumentów źródłowych;

17)  kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie 
zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia:

 a)  z zamkniętego ubezpieczonego lokalu albo środka 
transportu, po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi 

istniejących zabezpieczeń lub po otwarciu zabezpie-
czeń kluczem oryginalnym, podrobionym lub innym 
urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez 
kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku 
rabunku, albo

 b)  przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego 
zamknięciem pozostawiając ślady stanowiące dowód 
ukrycia się;

18)  lawina – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śnie-
gu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich;

19)  napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru 
śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo prze-
wrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na mienie ubezpieczone;

20)  następstwa szkód wodociągowych – szkody w ubezpie-
czonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania 
wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było:

 a)  spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub 
innych cieczy z przewodów, zbiorników i urządzeń wodo-
ciągowych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji,

 b)  cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń 
kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z nimi 
nie należało do obowiązków ubezpieczonego,

 c)  samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych 
lub zraszaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,

 d)  nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych 
zaworów w urządzeniach określonych w lit. a podczas 
przerwy w dostawie wody,

 e)  zalanie przez osoby trzecie,
 f)  zalanie w wyniku pęknięcia pojemnika lub zbiornika 

z wodą, w tym akwarium,
 g)  zamarznięcie przewodów, zbiorników i urządzeń wodo-

ciągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji;
21)  ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko albo 

powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
22)  osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością 

ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
23)  pojazd mechaniczny – pojazd mechaniczny w rozumieniu 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych;

24)  powódź – zalanie terenów wskutek:
 a)  podniesienia się poziomu wody w korytach wód płyną-

cych lub stojących,
 b)  sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód 

przybrzeżnych (cofka),
 c)  spływu wód po zboczach lub stokach na terenach 

górskich, lub falistych;
25)  przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej 

lub elektronicznej;
26)  rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia 

w celu przywłaszczenia:
 a)  z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczo-

nego lub jego pracowników bądź groźby natychmiasto-
wego użycia przemocy fizycznej albo z doprowadzeniem 
tych osób do nieprzytomności lub bezbronności – dla 
pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczone-
go mienia,

 b)  przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycz-
nej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy 
fizycznej doprowadził osobę posiadającą klucze do 
ubezpieczonego lokalu lub środka transportu i zmusił 
ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami 
zrabowanymi;

27)  Regulamin – właściwe regulaminy świadczenia usług 
drogą elektroniczną;

28)  strefa pożarowa – budynek albo jego część oddzielona 
od innych budynków przestrzennie lub oddzielona od innych 
części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego 
tj. ścianami ogniotrwałymi, stropami ogniotrwałymi lub 
drzwiami przeciwpożarowymi;

29)  suma ubezpieczenia – określona w umowie ubezpie-
czenia kwota stanowiącą górną granicę odpowiedzialności 
PZU; jeżeli OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje limit 
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odpowiedzialności PZU z tytułu określonych szkód, wówczas 
limit ten stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU 
z tytułu tych szkód;

30)  szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie, zniszczenie lub 
ubytek wartości ubezpieczonego mienia, z wyłączeniem 
utraconych korzyści;

31)  trzęsienie ziemi – gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej, 
nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenia 
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą 
wstrząsy i drgania gruntu;

32)  ubezpieczający – podmiot, który zawarł z PZU umowę 
ubezpieczenia;

33)  ubezpieczony – osoba fizyczna nie prowadząca działal-
ności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w § 1 
ust. 7, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną na rachunek której zawarta została umo-
wa ubezpieczenia;

34)  ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpie-
czenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest nieza-
leżnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, 
które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w opar- 
ciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka 
może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpiecze- 
niowego;

35)  ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, 
w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie 
całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma 
zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

36)  uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne 
w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczone 
mienie, pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczo-
nym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

37)  uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie w ubezpie-
czony przedmiot pojazdu mechanicznego lub szynowego, 
lub jego części, nienależącego do ubezpieczonego i niebę-
dącego pod jego kontrolą;

38)  umowa direct – umowa ubezpieczenia zawarta przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość 
za pośrednictwem platformy informatyczno-informacyj-
nej dostępnej na stronie internetowej PZU lub pocz-
ty elektronicznej;

39)  umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia, do której 
zastosowanie mają OWU;

40)  umowa na odległość – umowa ubezpieczenia zawarta 
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odle-
głość za pośrednictwem infolinii PZU;

41)  upadek drzew, budynków lub budowli – niebędące 
następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubez-
pieczone mienie drzew, ich fragmentów lub niebędących 
we władaniu ubezpieczonego budynków, budowli, słupów 
energetycznych, anten, kominów, latarni, masztów, lub ich 
części lub elementów;

42)  upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymu-
sowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub 
innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub 
przewożonego ładunku;

43)  urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie – zrasza-
czowe, pianowe, proszkowe, gazowe, parowe urządzenia 
na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas 
środka gaśniczego, wyposażone w stały pozostający pod 
ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, uru-
chamiane ręcznie we wczesnej fazie pożaru, z wyłączeniem 
hydrantów, gaśnic, agregatów gaśniczych oraz instalacji 
do podawania środka gaśniczego z zewnętrznego źródła 
zasilania, w tym z wozu pożarniczego;

44)  wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość 
początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających 
z przepisów prawa;

45)  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca 
kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu 
nowego, lecz nie ulepszonego tj. wartość odpowiadająca 
kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przed-
miotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu 

oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, 
z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu, demontażu 
oraz cła i innych tego typu opłat;

46)  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubez- 
pieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia tech- 
nicznego;

47)  wymienne nośniki danych – materiał umożliwiający 
gromadzenie informacji, nadający się do odczytu maszyno-
wego, przeznaczony do wymiany przez użytkownika;

48)  wypadek ubezpieczeniowy – niezależne od woli ubez-
pieczonego określone w OWU zdarzenie przyszłe i niepewne 
o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzo-
na szkoda objęta zakresem ubezpieczenia;

49)  zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu za-
walenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni 
w gruncie;

50)  zużycie techniczne – określona procentowo (stopień 
zużycia technicznego) utrata trwałości i w konsekwencji 
zmniejszanie w czasie wartości ubezpieczonych przedmio-
tów, będące pochodną: czasu ich użytkowania (wieku), 
jakości wykonawstwa, trwałości zastosowanych materiałów, 
bieżącej konserwacji, remontów, eksploatacji.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 3
1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie ubezpie-

czenia ewidencjonowany przez ubezpieczonego, stanowiący 
jego własność lub będący w jego posiadaniu na podstawie 
innego tytułu prawnego sprzęt elektroniczny, wykorzystywany 
do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego zalicza się 
następujące kategorie mienia:
 1)  stacjonarny sprzęt elektroniczny poza sprzętem sektora 

medycznego, w szczególności:
a)  przetwarzania danych (EPD), sprzęt biurowy, urządzenia 

telekomunikacyjne takie jak komputery, drukarki, 
kopiarki, faxy,

b)  sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, sterujący, dia-
gnostyka samochodowa, kasy i wagi elektroniczne,

c)   sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji,
d)   sprzęt RTV (urządzenia do przetwarzania dźwięku 

i obrazu);
 2)  stacjonarny sprzęt medyczny, w tym urządzenia do jądro-

wego rezonansu magnetycznego, z uwzględnieniem ust. 2 
pkt 2 oraz endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej na 
podstawie klauzuli wymienionej w § 4 ust. 4 pkt 5;

 3)  przenośny sprzęt elektroniczny, w szczególności: notebooki, 
rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny lub 
pomiarowy, przenośny sprzęt medyczny, przenośny sprzęt 
weterynaryjny, z wyłączeniem telefonów komórkowych;

 4)  telefony komórkowe.
2.  Ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest sprzęt elektroniczny, 

o którym mowa w ust. 1 (stacjonarny i przenośny) w miejscu 
ubezpieczenia, spełniający następujące warunki:
 1)  jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i zainstalo-

wany zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykorzystywa-
ny zgodnie z przeznaczeniem;

 2)  w odniesieniu do urządzeń do jądrowego rezonansu ma-
gnetycznego – warunki ubezpieczenia określone w klauzuli 
urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, zawar-
tej w Załączniku nr 1 do OWU.

3.  Miejscem ubezpieczenia jest znajdująca się na terytorium 
RP stała siedziba lub inne miejsce (lokalizacja) wskazane 
przez ubezpieczającego, przy czym lokale lub budynki w tej 
lokalizacji powinny spełniać wymogi w zakresie zabezpieczenia 
ubezpieczonego mienia, określone w Załączniku nr 2 do OWU. 
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również sprzęt podczas 
przemieszczania w obrębie tej lokalizacji.

4.  Sprzęt elektroniczny uznaje się za gotowy do eksploatacji 
z chwilą, gdy jego działanie zostało rozpoczęte lub może być 
rozpoczęte po przeprowadzeniu niezbędnych prób rozru-
chowych chyba, że ich przeprowadzenie nie jest wymagane 
przez producenta.
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5.  Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić także wymienne nośniki 
danych i dane, pod warunkiem objęcia umową ubezpieczenia 
sprzętu określonego w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 6.

6.  Dane mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warun-
kiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz 
w tygodniu ich kopii zapasowych i przechowywania ich w szafie 
ogniotrwałej, sejfie lub w innej strefie pożarowej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 4
1.  PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 

wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczone-
go przyczyny, a w szczególności powstałe w wyniku:
 1)  następujących zdarzeń losowych:

a) ognia,
b) uderzenia pioruna,
c) eksplozji,
d) upadku statku powietrznego,
e) huraganu,
f) powodzi,
g) deszczu nawalnego,
h) gradu,
i) osuwania i zapadania się ziemi,
j) lawiny,
k) naporu śniegu lub lodu,
l) upadku drzew, budynków lub budowli,
m) trzęsienia ziemi,
n) uderzenia pojazdu,
o) huku ponaddźwiękowego,
p) dymu i sadzy;

 2)  następstw szkód wodociągowych;
 3)  działania człowieka tj. nieostrożności, zaniedbania, niewła-

ściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora;
 4)  błędów konstrukcyjnych;
 5)  wadliwości materiału;
 6)  wad produkcyjnych;
 7)  przepięcia, indukcji;
 8)  dewastacji;
 9)  kradzieży z włamaniem z zamkniętych lokali albo rabunku.

2.  W przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w lokalu, 
w którym drzwi zewnętrzne nie są zabezpieczone zamkiem 
o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem 
lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym do-
kumentem wydanym przez upoważniony podmiot, przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania za szkody powstałe w następstwie 
kradzieży z włamaniem poprzez otwarcie zamków kluczami lub 
innymi urządzeniami otwierającymi, stosuje się udział własny 
ubezpieczonego w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody. 
Powyższy udział własny ubezpieczonego w szkodzie nie dotyczy 
ubezpieczonego mienia znajdującego się w lokalu mieszczącym 
się w budynku biurowym, galerii (centrum) handlowej lub han-
dlowo-rozrywkowej, dla którego ustanowiono całodobowy dozór.

3.  Przez udział własny, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć wy-
rażoną procentowo w stosunku do wartości szkody kwotę pomniej-
szającą jej wysokość, stanowiącą ryzyko własne ubezpieczonego.

4.  Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia może być rozszerzony 
o następujące klauzule dodatkowe:
 1)  sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza 

miejscem ubezpieczenia;
 2)  sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach 

mechanicznych;
 3)  sprzętu poza terytorium RP;
 4)  sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania;
 5)  endoskopów (w tym urządzeń do terapii dożylnej);
 6)  zrzeczenia się prawa do regresu;
 7)  aktów terroryzmu;
 8)  strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
 9)  ubezpieczenia nowych inwestycji;
10)  miejsca ubezpieczenia (lokalizacji);
na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych 
w Załączniku nr 1 do OWU.

5.  W przypadku każdej szkody dla sprzętu elektronicznego ma 
zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości ustalonej 
w umowie ubezpieczenia, stosowana oddzielnie dla poszczegól-
nych rodzajów sprzętu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 
oraz dla nośników danych i danych, o których mowa  
w § 3 ust. 5.

6.  Zakres ubezpieczenia może być ograniczony zgodnie z postano-
wieniami § 7 ust. 4.

ZWROT KOSZTÓW

§ 5
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa 

poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty 
związane z:
1)  uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, za którą PZU ponosi 

odpowiedzialność; koszty te objęte są ochroną ubezpiecze-
niową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości 
szkody, jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN w odniesieniu 
do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia;

2)  poniesieniem na terenie RP kosztów: pracy w godzinach 
nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, 
ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) 
sprzętu lub części zamiennych oraz przejazdów techników 
i ekspertów – do wysokości sumy ubezpieczenia.

2.  Koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, o których 
mowa w ust. 1, nie obejmują kosztów poniesionych na 
odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń 
gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.

3.  W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1, dotyczą 
mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i jednocześnie nie 
jest możliwe ich przyporządkowanie do danej części mienia, PZU 
pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 
wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia 
ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji 
nie jest możliwe, PZU pokryje 50% poniesionych kosztów.

4.  Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej zakres pokrywanych przez PZU kosztów, 
o których mowa w ust. 1, może zostać rozszerzony o koszty 
określone w następujących klauzulach dodatkowych, zawartych 
w Załączniku nr 1 do OWU:
1)  kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do limitu 

odpowiedzialności PZU ponad sumę ubezpieczenia lub ponad 
limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej 
sumy dla danego mienia;

2)  kosztów frachtu lotniczego z zagranicy – do limitu odpowie-
dzialności PZU w ramach sumy ubezpieczenia;

3)  kosztów dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy 
– do limitu odpowiedzialności PZU w ramach sumy ubez- 
pieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6
1.  PZU nie odpowiada za szkody:

1)  wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w ra-
zie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach względom słuszności;

2)  wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony, 
będący osobą fizyczną, pozostaje we wspólnym gospodar-
stwie domowym;

3)  powstałe w następstwie działań wojennych, wojny domowej, 
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, 
powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu, blokady;

4)  powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni 
laserowych lub maserowych, promieniowania jonizującego 
oraz skażenia radioaktywnego;

5)  decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowią-
zujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, 
nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego 
mienia przez rząd lub inne władze kraju;
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 6)  powstałe w wyniku aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem 
postanowień § 4 ust. 4 pkt 7;

 7)  powstałe w wyniku strajków, rozruchów, zamieszek we-
wnętrznych, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 pkt 8;

 8)  będące następstwem działań ubezpieczonego podjętych 
w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalcza-
niem skutków zdarzeń wymienionych w pkt 3, 6 i 7.

2.  Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną nie będącą osobą prawną należy rozumieć winę 
umyślną lub rażące niedbalstwo:
 1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub 

jego zastępców;
 2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach 

akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów;
 3)  w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – 

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

lub prokurentów;
 6)  w spółkach cywilnych – wspólników;
 7)  w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach 

i stowarzyszeniach – członków zarządu.
3.  Ponadto PZU nie odpowiada za szkody:

 1)  powstałe w okresie gwarancji, za które odpowiedzialność 
ponosi gwarant;

 2)  za które na podstawie obowiązujących przepisów odpowie-
dzialni są dostawca, sprzedawca oraz spedytor;

 3)  spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi ubezpieczo-
nemu, niezależnie od tego czy o takich wadach bądź 
usterkach wiedział PZU;

 4)  będące następstwem bezpośredniej eksploatacji – zużycia 
(starzenia);

 5)  spowodowane kradzieżą bez włamania;
 6)  powstałe w czasie naprawy oraz prób, z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z określonymi badaniami 
eksploatacyjnymi;

 7)  stanowiące defekty estetyczne;
 8)  spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony 

lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system 
ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, 
który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność 
pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, 
oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub 
akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który 
z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków 
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), 
zgodnie z instrukcją producenta sprzętu;

 9)  spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym na 
skutek przepięcia lub indukcji, jeżeli sprzęt ten nie został wy-
posażony w urządzenia zabezpieczające, o ile takie urządze-
nia zabezpieczające są zalecane przez producenta sprzętu;

10)  powstałe w częściach urządzeń i materiałach, które z uwagi 
na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają zużyciu lub 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; wy-
łączenie to dotyczy materiałów pomocniczych, wymiennych 
narzędzi, głowic do drukarek, pasków i łańcuchów napę-
dowych, wymiennych nośników danych, taśm do drukarek, 
źródeł światła, tonerów, wywoływaczy, odczynników, środ-
ków gaśniczych i chłodniczych, taśm barwiących, filmów, 
nośników dźwięku, obrazu i pisma, folii, tarcz siatkowych, 
bezpieczników, żarówek, baterii jednorazowych, filtrów, po-
mocniczego oprzyrządowania w urządzeniach do rozbijania 
kamieni nerkowych (poduszki wodnej, głowicy fal udarowo-
-wstrząsowych, elektrody i generatora fal uderzeniowych);

11)  w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód 
spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z wła-
maniem oraz rabunkiem;

12)  w danych przechowywanych na stałe w pamięci głównej 
procesora, w danych i programach przechowywanych jedy-
nie w pamięci roboczej komputera, w danych z programów 
jeszcze nie gotowych do użytku i tzw. kopiach pirackich;

13)  w danych i wymiennych nośnikach danych przechowywanych 
i kopiowanych niezgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 6;

14)  w nośnikach danych zamontowanych na stałe bez możli-
wości ich wymiany, z wyłączeniem szkód polegających na 
uszkodzeniu ich fizycznej struktury;

15)  spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu 
lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, 
sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym 
związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu;

16)  powstałe wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub 
niedostępności danych lub oprogramowania, polegających 
na jakiejkolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub opro-
gramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegają-
cych na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu 
elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych 
układów scalonych;

17)  w bezzałogowych statkach latających (dronach).
4.  O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony 

przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych 
w Załączniku nr 1 do OWU, PZU:
 1)  nie odpowiada za szkody:

a)  polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu przenośne-
go użytkowanego w celach służbowych poza miejscem 
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,

b)  w sprzęcie przenośnym zamontowanym na stałe w po-
jazdach mechanicznych,

c)  w sprzęcie przenośnym poza terytorium RP,
d)  w sprzęcie znajdującym się w okresie tymczasowego 

magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, 
przy czym nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku 
z konserwacją, przeglądem, naprawą;

e)  w endoskopach oraz urządzeniach do terapii dożylnej;
f)  w sprzęcie uszkodzonym w wyniku aktów terroryzmu, 

strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych;
 2)  nie pokrywa kosztów:

a)  uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – ponad sumę 
ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU 
wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia;

b)  frachtu lotniczego z zagranicy;
c)  dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 7
1.  Mienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 ubezpiecza się na sumy 

stałe, natomiast mienie, o którym mowa w § 3 ust. 5, ubezpie-
cza się na pierwsze ryzyko.

2.  Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla katego-
rii mienia wymienionych w § 3 ust. 1 i stanowi ona:
 1)  wartość odtworzeniową albo wartość księgową brutto na 

dzień zawarcia umowy – w odniesieniu do sprzętu elektro-
nicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie 
przekracza siedmiu lat;

 2)  wartość rzeczywistą na dzień zawarcia umowy – w odniesie-
niu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji 
od dnia produkcji przekracza siedem lat.

3.  W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto 
sumę ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu stanowi jego 
wartość określona w danej pozycji ewidencji środków trwałych, 
prowadzonej przez ubezpieczonego dla celów rachunkowych, 
a w przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej 
albo rzeczywistej sumę ubezpieczenia poszczególnego przed-
miotu ubezpieczenia stanowi jego wartość określona w danej 
pozycji wykazu ubezpieczanego mienia załączonego do umowy 
ubezpieczenia, stanowiącego jej integralną część.

4.  Jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość 
ubezpieczonego mienia w dniu powstania szkody (niedoubez- 
pieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie 
do postanowień § 20 ust. 9–11 (klauzula proporcjonalności).

5.  Przy ubezpieczeniu mienia, o którym mowa w § 3 ust. 5, 
przy ustalaniu sumy ubezpieczenia brana jest pod uwagę 
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przewidywana możliwość maksymalnej straty w okresie ubezpie-
czenia tj. wysokość kosztów ponownego zakupu nośników danych 
oraz kosztów poniesionych na odtworzenie utraconych danych.

6.  W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpie-
czenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia odrębne limity 
odpowiedzialności PZU ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych 
odszkodowań. Ubezpieczający za zgodą PZU może uzupełnić 
sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności PZU opłacając 
dodatkową składkę. Zasada ta nie ma zastosowania do ubezpie-
czenia na sumy stałe.

7.  Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia 
sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności, PZU ponosi 
odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i limitów 
odpowiedzialności PZU pomniejszonych o wypłacone kwoty, 
o których mowa w ust. 6.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 8

1.  Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej 
obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środ- 
ków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umo-
wa na odległość), na okres roczny albo okres krótszy 
niż rok (ubezpieczenie krótkoterminowe).

2.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku 
ubezpieczającego. Wniosek zawiera informacje niezbędne do 
dokonania indywidualnej oceny ryzyka i określenia należnej 
składki ubezpieczeniowej oraz stanowi integralną część umowy 
ubezpieczenia. PZU może zażądać udokumentowania danych 
zawartych we wniosku.

3.  Umowę w systemie uproszczonym uważa się za zawartą 
z dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu tej umo-
wy ubezpieczenia.

4.  Warunkiem zawarcia umowy direct jest:
 1)  uprzednie zapoznaniu się z Regulaminem oraz OWU i ich 

zaakceptowanie przez ubezpieczającego;
 2)  uprzednie potwierdzenie przez PZU przyjęcia wniosku 

ubezpieczającego;
 3)  zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty 

w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.
Zawarcie umowy direct następuje z chwilą zapłaty składki 
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

5.  Wniosek zawiera:
 1)  imię, nazwisko lub pełną nazwę i adres zamieszkania lub 

siedziby ubezpieczającego i ubezpieczonego;
 2)  numer REGON ubezpieczającego i ubezpieczonego, 

a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą – numer REGON i numer PESEL;

 3)  miejsce ubezpieczenia z uwzględnieniem dokładne-
go adresu;

 4)  rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
 5)  przedmiot i zakres ubezpieczenia;
 6)  sumę ubezpieczenia mienia;
 7)  okres ubezpieczenia;
 8)  opis zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i przeciwkradzieżowych;
 9)  ilość i wielkość szkód z wypadków ubezpieczeniowych 

zaistniałych w okresie trzech ostatnich lat;
10)  inne informacje niezbędne do oceny ryzyka ubezpie- 

czeniowego.
6.  Jeżeli wniosek nie zawiera wymaganych danych, ubezpieczający 

zobowiązany jest na wezwanie PZU odpowiednio go uzupełnić.
7.  PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od oględzin 

miejsca i przedmiotu ubezpieczenia oraz zapoznania się z doku-
mentacją niezbędną dla dokonania oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń 
dotyczących kontroli tego ryzyka.

8.  Zawarcie umowy na odległość następuje z chwilą potwierdzenia 
przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego oraz po uprzed-
nim zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz ich zaakcepto-
waniu przez ubezpieczającego.

 9.  Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumen-
tem ubezpieczenia.

10.  Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy 
rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiązek zapłaty 
składki ubezpieczeniowej ciąży na ubezpieczającym.

11.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek (na rachunek ubezpieczonego) zarzut mający wpływ 
na odpowiedzialność PZU, PZU może podnieść również prze-
ciwko ubezpieczonemu.

12.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachu-
nek (na rachunek ubezpieczonego), ubezpieczony może żądać, 
by PZU udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej 
umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą 
praw i obowiązków ubezpieczonego.

13.  Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU 
wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytuje 
w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera 
umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 
W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku 
odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne.

14.  W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający 
obowiązany jest zawiadamiać PZU o zmianie okoliczności 
wymienionych w ust. 13, niezwłocznie po otrzymaniu 
o nich wiadomości.

15.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
obowiązki określone w ust. 13 i 14 spoczywają zarówno na 
ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubez-
pieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na 
jego rachunek.

16.  PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, 
które z naruszeniem ust. 13–15 nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 13–15 doszło z winy 
umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek 
ubezpieczeniowy przewidziany umową ubezpieczenia i jego 
następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zda-
niu poprzedzającym.

17.  Do umowy direct i umowy na odległość nie stosuje się posta-
nowień, o których mowa w ust. 12–16.

18.  Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryfy 
obowiązującej w dniu przygotowania oferty ubezpieczenia 
dla ubezpieczającego. Składkę oblicza się za czas trwania 
odpowiedzialności PZU.

19.  Składka obliczana jest w zależności od:
 1)  przedmiotu i zakresu ubezpieczenia;
 2)  wysokości sumy ubezpieczenia;
 3)  limitów odpowiedzialności PZU;
 4)  okresu ubezpieczenia;
 5)  indywidualnej oceny ryzyka.

20.  Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu 
umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia 
określono inny tryb i terminy zapłaty składki. Dopuszcza się 
możliwość zapłaty składki za roczny okres ubezpieczenia 
w ratach. Terminy płatności rat oraz ich wysokość określa się 
w umowie ubezpieczenia.

21.  Zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej albo w po-
rozumieniu z PZU w formie gotówkowej. W przypadku umowy 
direct zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej, 
a szczegółowe zasady opłacania składki określa Regulamin.

22.  Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki 
ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, 
za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
PZU pełną, wymagalną kwotą składki albo raty składki określo-
ną w umowie ubezpieczenia.

23.  Składka nie podlega indeksacji.
24.  W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną 

zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, 
każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości 
składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której 
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku 
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego 
żądania, druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć 
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umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym składając 
oświadczenie w tym zakresie.

25.  Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości 
PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki 
ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty 
składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy 
składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU gdyby 
podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpie-
czenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie 
PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się 
natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty 
odszkodowania. Postanowienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie stosuje się do umów ubezpieczenia 
zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 
na odległość (umowa direct albo umowa na odległość).

26.  W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed 
upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 
ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewyko-
rzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

27.  Jeżeli suma ubezpieczenia, limity oraz franszyzy redukcyjne 
wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, rów-
nowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu 
ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygoto-
wanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, 
kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie.

§ 9
 1.  Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia nastąpi wzrost 

wartości ubezpieczonego mienia, ubezpieczający może za 
zgodą PZU, podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie 
sumy ubezpieczenia skutkuje obowiązkiem zapłaty dodatkowej 
składki liczonej od różnicy między podwyższoną a dotychczaso-
wą sumą ubezpieczenia.

 2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kwotę dodatkowej 
składki oblicza się proporcjonalnie za okres od następnego 
dnia po dokonaniu za zgodą PZU zmian w umowie do upływu 
okresu ubezpieczenia.

 3.  Jeżeli w okresie ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia 
ulega zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiednie-
go zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubez-
pieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie 
PZU, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

 4.  Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpo- 
wiednie zmniejszenie składki ubezpieczeniowej począwszy 
od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający 
zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym PZU 
zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu 
tej sumy.

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 10
 1.  W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 i 5, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przenie-
sione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem 
ust. 5, przeniesienie praw wymaga zgody PZU.

 2.   W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na 
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także 
obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą 
PZU umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków 
zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki 
ubezpieczeniowej przypadającej za czas do chwili przejścia 
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

 3.  Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione 
na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpiecze-
niowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia 
na nabywcę.

 4.  Postanowienia ust. 1–3 nie stosuje się przy przenoszeniu wie-
rzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia 
przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego.

 5.  W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na 
bank (przewłaszczenie na zabezpieczenie), przeniesienie praw 
z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody PZU.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 11
1.  W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej 

obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono się inaczej, 
odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po 
dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż 
od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub 
jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty 
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na 
dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres 
ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpo-
wiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

3.  Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki 
ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed 
dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres 
ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza 
rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym 
pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU roz-
poczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu 
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka 
ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona 
do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, 
umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

4.  W umowie direct oraz w umowie na odległość odpowiedzialność 
PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia 
jako początek okresu ubezpieczenia.

§ 12
1.  Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1)  z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie 
ubezpieczenia;

2)  z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, co oznacza 
całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim 
stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa albo odbudowa;

3)  z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty 
odszkodowania bądź odszkodowań;

4)  z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że wraz 
z przeniesieniem własności przedmiotu ubezpieczenia na 
nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia 
na zasadach określonych w § 10 ust. 1, 2 i 5;

5)  z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU 
o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze 
przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej 
raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona 
w terminie;

6)  z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczają-
cego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego 
po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak 
zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności;

7)  z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowie-
dzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 24;

8)  z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 
przez ubezpieczonego, a w przypadku, o którym mowa w § 1 
ust. 7, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospo-
darczej przez przedsiębiorcę, któremu ubezpieczony wynajął 
mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia;

9)  z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubez-
pieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3.

2.  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 
ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU SA nie poinformował 
ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia 
od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpiecza-
jący będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstą-
pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego 
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z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, 
w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

3.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzy-
staniu środków porozumiewania się na odległość (umowa 
direct albo umowa na odległość), w której ubezpieczający jest 
konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od 
umowy ubezpieczenia składając pisemne oświadczenie w tym 
zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu 
umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, 
które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów 
dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin 
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem oświadczenie zostało wysłane.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 13
Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:

1)  prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia wraz z jego opi-
sem i wskazaniem wartości, według której mienie to zostało 
ubezpieczone, w sposób umożliwiający w przypadku szkody 
bezsporne ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia, przy 
czym w razie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego według 
wartości księgowej brutto, ewidencję może stanowić ewiden-
cja prowadzona dla celów rachunkowych wraz z wartościami 
księgowymi brutto w niej wskazanymi;

2)  zabezpieczyć ewidencję, o której mowa w pkt 1, przed 
kradzieżą, zniszczeniem bądź zaginięciem;

3)  umożliwić PZU dokonanie oględzin ubezpieczonego mienia 
oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi związek 
z umową ubezpieczenia w celu oceny ryzyka ubezpiecze-
niowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji 
i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka.

§ 14
1.  Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest także:

1)  eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami 
i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia, prze-
strzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 
prawa budowlanego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
budynków i budowli, przepisów z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, ochrony osób i mienia, budowy i eksploatacji 
urządzeń technicznych oraz wykonywać dozór techniczny nad 
tymi urządzeniami;

2)  przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczo-
nego mienia, o których mowa w Załączniku nr 2 do OWU oraz 
ustalonych w umowie ubezpieczenia wymogów dotyczących 
zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych;

3)  przeprowadzać konserwację ubezpieczonego mienia;
4)  przechowywać ubezpieczone mienie w sposób zgodny z zale-

ceniami producenta i wymogami technicznymi.
2.  Nieprzestrzeganie przez ubezpieczonego obowiązków, o których 

mowa w ust. 1, stanowi ważny powód wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia w rozumieniu art. 812 § 5 kodeksu cywilnego.

3.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego 
niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU 
wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach wzglę-
dom słuszności.

§ 15
1.  W przypadku ubezpieczenia mienia ubezpieczający zobowiązany 

jest zawiadomić PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
jego zajścia.

2.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-
wiązek, o którym mowa w ust. 1, obciąża także ubezpieczonego, 
chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy ubezpieczenia 
na jego rachunek.

3.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU może odpowiednio 
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do 

zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności 
i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

4.  Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym 
nie nastąpią, jeżeli PZU w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać 
do jego wiadomości.

§ 16
1.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub 

ubezpieczony obowiązany jest:
1)  użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz 
zawiadomić policję o ile zachodzi taka potrzeba, w szczegól-
ności w przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku;

2)  zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowaw-
czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić 
PZU pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty nie-
zbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

2.  Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1, PZU 
jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 
powodu.

3.  PZU obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia zwrócić 
koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, jeżeli środki te były celowe chociażby okazały się bezsku-
teczne. Jeżeli przedmiotowe koszty poniesione zostały 
na polecenie PZU, to zwracane są one w pełnej wysokości.

4.  Każdorazowa wypłata kosztów wynikłych z zastosowania środ-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powoduje zmniejszenie 
sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

§ 17
W przypadku powstania szkody w ubezpieczonym mieniu ubezpie-
czający lub ubezpieczony zobowiązany ponadto jest:

1)  niezwłocznie zawiadomić policję o każdym wypadku pożaru 
w ubezpieczonym mieniu, a także o każdej szkodzie powsta-
łej wskutek przestępstwa (rabunku, kradzieży z włamaniem, 
zaginięcia mienia);

2)  pozostawić uszkodzone mienie bez dokonywania w nim zmian 
do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela PZU, 
chyba że dokonanie zmian jest uzasadnione koniecznością za-
bezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia 
rozmiaru szkody albo PZU nie przeprowadził oględzin w termi-
nie uzgodnionym z ubezpieczającym lub ubezpieczonym;

3)  udzielić przedstawicielowi PZU pomocy i wyjaśnień w uzy-
skaniu informacji dotyczących okoliczności zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego, przyczyn powstania szkody, jej przed-
miotu i rozmiaru;

4)  sporządzić i przedstawić PZU w uzgodnionym terminie i formie 
rachunek szkody tj. zestawienie dotyczące przedmiotu, roz-
miaru, przyczyny i wysokości szkody, wraz z dokumentacją źró-
dłową, stanowiącą podstawę sporządzenia rachunku szkody.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU

§ 18
PZU jest zobowiązany:

1)  po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubez-
pieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występujący-
mi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania 
dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpie-
czeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
odszkodowania, a także do poinformowania osoby wystę-
pującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który 
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do 
ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodo-
wania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia 
postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej 
na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku 
ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony 



11
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest 
traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;

2)  jeżeli w terminach określonych w § 23 ust. 1 i 2 nie wypłaci 
odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
a)  osoby zgłaszającej roszczenie oraz
b)  ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia 

zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą 
zgłaszającą roszczenie

– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń 
w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części 
odszkodowania;

3)  jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej 
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poin-
formowania o tym pisemnie:
a)  osoby występującej z roszczeniem oraz
b)  ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia 

zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą 
zgłaszającą roszczenie

– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną 
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

4)  do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, oso-
bie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w ce- 
lu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodo- 
wania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez 
PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój 
koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności 
z oryginałem przez PZU;

5)  do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informa-
cji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, 
w postaci elektronicznej;

6)  na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie 
informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym 
będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz 
ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak 
również wysokości odszkodowania;

7)  na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do prze-
kazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na 
etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzo-
nych na tym etapie.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

§ 19
1.  Wysokość szkody ustalana jest na podstawie cen z dnia powsta-

nia szkody:
1)  dla sprzętu elektronicznego:

a)  przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej albo księ-
gowej brutto – według wartości odtworzeniowej;

b)  przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej – według 
wartości rzeczywistej;

2)  dla wymiennych nośników danych – według kosztów wymia-
ny lub cen zakupu tych nośników;

3)  dla danych na wymiennych nośnikach – według kosztów 
niezbędnych do odzyskania bądź odtworzenia utraconych 
danych.

2.  Przy ustalaniu wysokości szkody w odniesieniu do sprzętu elek-
tronicznego uwzględnia się, jeżeli występują koszty transportu, 
demontażu i montażu według cen ich poniesienia oraz cło i inne 
tego typu koszty.

3.  Przy ustaleniu wysokości szkody dokumentuje się:
1)  koszty naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w ust. 2 

– fakturą albo rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją,
2)  koszty odzyskania bądź odtworzenia danych – fakturą albo 

rachunkiem, a w przypadku odtworzenia lub odzyskania 
danych dokonanych we własnym zakresie – w inny sposób 
potwierdzający poniesienie tych kosztów (np. wynagrodzenie 
za pracę w nadgodzinach, wynagrodzenie dla zatrudnionego 
dodatkowo personelu).

4.  Przedłożone faktury albo rachunki, kalkulacje, kosztorysy 
dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia 
PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym: 
wysokości poniesionych kosztów dotyczących zakresu robót 
i użytych materiałów, z uwzględnieniem takich samych albo 
najbardziej zbliżonych parametrów technicznych sprzętu 
elektronicznego.

5.  Równowartość w złotych sum ubezpieczenia, limitów odpowie-
dzialności PZU lub franszyz wyrażonych w walutach obcych, 
ustala się według średniego kursu NBP z dnia powstania 
szkody.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 20
1.  Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sumy ubezpie-

czenia lub limitów odpowiedzialności PZU ustalonych dla danego 
mienia w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, ustalonemu 
zgodnie z zasadami określonymi w § 19 oraz w ust. 2–12.

2.  Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości 
szkody, z tym że wysokość odszkodowania:
1)  pomniejszona jest o wartość pozostałości, które mogą być 

przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży;
2)  powiększona jest o udokumentowane przez ubezpieczonego 

koszty określone w § 5 i § 16 ust. 3.
3.  Odszkodowanie nie uwzględnia:

1)  zwiększonych kosztów wynikających z braku części zamien-
nych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu 
istniejącego przed szkodą;

2)  kosztów wszelkich modernizacji lub ulepszeń przedmiotu 
szkody;

3)  kosztów konserwacji przedmiotu szkody.
4.  W przypadku ubezpieczenia mienia według wartości odtwo-

rzeniowej, podstawę ustalenia wysokości odszkodowania 
stanowi wartość odtworzenia pod warunkiem przystąpienia do 
naprawienia mienia i faktycznego poniesienia przez ubezpieczo-
nego kosztów z tego tytułu albo zakupu nowego mienia. Jeżeli 
ubezpieczony zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi 
od naprawienia mienia, o czym ma obowiązek powiadomić PZU, 
odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej 
wartości rzeczywistej.

5.  Jeśli ubezpieczony przedmiot nie jest ani naprawiany (po szko-
dzie częściowej) ani wymieniany (po szkodzie całkowitej) bądź 
jeśli części zapasowe produkowane seryjnie nie są już dostępne 
(przedmioty przestarzałe), odszkodowanie zostanie wypłacone 
w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu 
ubezpieczenia na dzień powstania szkody.

6.  Jeżeli naprawa albo wymiana uszkodzonego mienia jest wyko- 
nywana:
1)  we własnym zakresie przez ubezpieczonego, PZU zwraca 

udokumentowane koszty materiałów niezbędnych do wyko-
nania naprawy, niezbędne koszty robocizny oraz uzasadnioną 
kwotę na pokrycie kosztów ogólnych; suma tych kosztów nie 
powinna być wyższa od średniego kosztu, jaki byłby ponie-
siony w przypadku gdyby czynności dokonywane były przez 
firmę zewnętrzną; PZU weryfikuje przedstawione koszty do 
średnich cen osiągalnych na rynku;

2)  przez firmę zewnętrzną i ich koszt jest wyższy o co najmniej 
10% od kosztów naprawienia szkody ustalonych przez PZU 
na podstawie cen funkcjonujących na rynku usług oferowa-
nych przez inne firmy zewnętrzne, PZU ustali odszkodowanie 
z uwzględnieniem cen usług tych innych firm zewnętrznych, 
chyba że zatrudnienie danej firmy zewnętrznej było warun-
kiem koniecznym w celu zachowania (naprawa) lub nabycia 
(wymiana) przez ubezpieczonego uprawnień z gwarancji lub 
rękojmi dotyczącej tego mienia.

7.  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się rachu- 
nek szkody, o którym mowa w § 17 pkt 4, oraz okoliczności 
powstania szkody i stan faktyczny. Jeżeli rozmiar szkody podany 
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w rachunku szkody 
w istotny sposób różni się od ustaleń dokonanych przez PZU, 
podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi stwierdzony 
stan faktyczny.
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 8.  Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa wartość odtworzeniową 
ubezpieczonego mienia (nadubezpieczenie), PZU odpowiada 
tylko do odtworzeniowej wartości przedmiotu szkody.

 9.  Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia 
w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie):

 1)  w przypadku szkody częściowej – odszkodowanie zmniejsza 
się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana 
suma ubezpieczenia do wartości tego mienia w dniu po-
wstania szkody; w takim samym stosunku zmniejszane 
są koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;

 2)  w przypadku szkody całkowitej – odszkodowanie wypłaca 
się do wysokości sumy ubezpieczenia mienia będącego 
przedmiotem szkody lub odrębnie określonych w umowie 
ubezpieczenia limitów odpowiedzialności PZU.

10.  W celu ustalenia czy występuje niedoubezpieczenie, popraw-
ność zadeklarowanych sum ubezpieczenia będzie weryfikowana 
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 9, oddzielnie 
dla poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 7 ust. 3. 
W przypadku braku możliwości ustalenia sum ubezpieczenia 
dla poszczególnych przedmiotów, sumy ubezpieczenia odnoszą 
się do kategorii mienia.

11.  Obniżenie wysokości odszkodowania, o którym mowa 
w ust. 9 pkt 1, nie ma zastosowania:

 1)  w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko;
 2)  jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 20% sumy ubezpiecze-

nia przedmiotu ubezpieczenia;
 3)  jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie 

przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
12.  Wysokość ustalonego odszkodowania zgodnie z wcześniej-

szymi postanowieniami niniejszego paragrafu, pomniejsza się 
o kwotę franszyzy redukcyjnej. W przypadku, gdy w danym 
ubezpieczeniu ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza 
redukcyjna, przy wypłacie odszkodowania uwzględnia się 
tylko najwyższą franszyzę redukcyjną.

13.  Jeżeli w klauzuli dodatkowej, która ma zastosowanie 
do umowy ubezpieczenia nie ustalono franszyzy redukcyj- 
nej, przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody 
z zakresu objętego tą klauzulą uwzględnia się franszyzę 
redukcyjną, jeżeli została ustalona dla danego rodza-
ju ubezpieczenia.

PŁATNICY PODATKU VAT

§ 21
Jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do odliczania podatku od 
towarów i usług VAT, naliczanego przy nabyciu mienia stanowiące-
go przedmiot ubezpieczenia, to wartości będące podstawą ustalenia 
sumy ubezpieczenia, wysokości szkody, wysokości odszkodowania 
dla tego mienia nie uwzględniają tego podatku.

POSTĘPOWANIE W RAZIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW

§ 22
 1.  Ubezpieczony lub PZU mogą powoływać rzeczoznawców w celu 

ustalenia przyczyny lub wysokości szkody.
 2.  W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców ubezpieczony 

i PZU mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na 
podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny 
stanu faktycznego wyda opinię.

 3.  Każda z osób, o których mowa w ust. 1, ponosi koszty rzeczo-
znawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego 
ponoszą ubezpieczony oraz PZU po połowie, jeżeli strony nie 
umówiły się inaczej.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 23
 1.  PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
 2.  Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności 

koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo 

wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowa-
nie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zacho-
waniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 
możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU wypłaca 
w terminie określonym w ust. 1.

3.  Jeżeli po wypłacie odszkodowania ubezpieczony odzyskał 
utracone przedmioty, zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie PZU 
odszkodowanie wypłacone za te przedmioty albo zrzec się praw 
do tych przedmiotów na rzecz PZU. W razie odzyskania przed-
miotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na 
rzecz PZU podlega kwota odpowiadająca wartości przedmiotu 
w dniu odzyskania.

4.  PZU wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, 
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA PZU

§ 24
1.  Z dniem wypłaty przez PZU odszkodowania roszczenia ubezpie-

czonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę 
przechodzą z mocy prawa na PZU do wysokości zapłaconego 
odszkodowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Jeżeli PZU pokrył 
tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozo- 
stałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczenia-
mi PZU.

2.  Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczonego przeciwko 
osobom, z którymi ubezpieczony, będący osobą fizyczną, pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.  Jeżeli ubezpieczony bez zgody PZU zrzekł się roszczenia przeciw-
ko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo je ograniczył, 
PZU może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. 
Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie 
ujawnione po wypłaceniu przez PZU odszkodowania, wówczas 
PZU może zażądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części 
wypłaconego odszkodowania.

PODWÓJNE UBEZPIECZENIE

§ 25
1.  Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie 

jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej 
ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego war-
tość ubezpieczeniową, ubezpieczony nie może żądać świad- 
czenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczy-
cielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim 
przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącz- 
nych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego 
ubezpieczenia.

2.  Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa 
w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczy-
ciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej 
szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość 
szkody ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. 
W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między 
ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym 
mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa 
jest wartości ubezpieczeniowej.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

§ 26
1.  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia 

można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia.

2.  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia 
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 
przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy 
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
1.  Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce 

PZU obsługującej klienta.
2.  Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:

1)  pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu 
ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: 
PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko 
do korespondencji);

2)  ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer 
infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas 
wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;

3)  elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl 
lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.

3.  PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie 
odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w termi-
nie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiają-
cych rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie 
odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje 
osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informa-
cję, w której:
1)  wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2)  wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia sprawy;
3)  określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, 

skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może 
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi 
lub zażalenia.

5.  Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie 
dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za 
pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź 
można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek 
osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.

6.  Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo 
wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:

1)  nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywa-
nia reklamacji;

2)  niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpa-
trzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym 
w odpowiedzi na tę reklamację.

 7.  Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki 
organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot 
sprawy. 

 8.  Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.

 9.  PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów.

10.  Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądo-
wym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla 
PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik 
Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: 
www.rf.gov.pl.

11.  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy 
ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo 
zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczni-
ków Konsumenta.

12.  W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, 
konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu  
rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem  
platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów 
(Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy 
ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicz-
nej do kontaktu z PZU to: reklamacje@pzu.pl.

13.  Językiem stosowanym przez PZU w relacjach z konsumentem 
jest język polski. 

14.  W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy 
prawa polskiego.

15.  PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem 
aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz 
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;

2)  z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą 
klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę 
lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu 
władzy publicznej;

3)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
dzialności PZU i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpie-
czający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia;

5)  limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę 
każdego wypłaconego odszkodowania oraz kosztów, wypła-
conych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; 
ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość 
limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą; 
w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności PZU 
podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od 
dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo 
od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI 
PO SZKODZIE
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu 
odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad li-
mit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy 
dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, poniesione przez 
ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą PZU ponosi 
odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;

2)  za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których 
mowa w pkt 1, uznaje się koszty demontażu i wywozu części 
niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich 
składowania lub utylizacji;

3)  ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli 
nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po 
szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza 
oraz rekultywację gruntów;

4)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
dzialności PZU i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

5)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubez-
pieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie 
przewidywanych kosztów;

6)  limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę 
każdego wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpiecze-
nia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za 
zgodą PZU uzupełnić wysokość tego limitu opłacając składkę 
uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, podwyż-
szony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia 
następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od 
dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA (LOKALIZACJI)
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie (sprzęt elek-
troniczny) znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, których użytkowanie ubezpieczony 
rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona 

ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej 
lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku (np. podpisania 
umowy najmu) pod warunkiem, że:
a)  adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego 

się w nich sprzętu zostaną podane do wiadomości PZU 
w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku,

b)  lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
określone w Załączniku nr 2 do OWU;

2)  ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli 
nie jest objęty:
a)  sprzęt w transporcie,
b)  na wystawach, pokazach i targach;

3)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
dzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 
mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże nie 
wyższego niż 10 mln PLN;

4)  składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpiecze-
niową sprzętu znajdującego się w każdej nowej lokalizacji 
obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpiecze-
niowej na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do 
umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  ochroną ubezpieczeniową obejmowane są nowe inwestycje, 
przez które należy rozumieć środki trwałe tj. sprzęt elek-
troniczny stacjonarny i przenośny – z dniem ich wpisu do 
rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2)  zgłaszanie do ubezpieczenia nowych inwestycji odbywa się 
w następujący sposób – do dnia 20 każdego miesiąca, ubezpie-
czający poinformuje PZU o nowych inwestycjach (sprzęcie) wpi-
sanych do rejestru środków trwałych w miesiącu poprzednim;

3)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
dzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 
mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże 
nie wyższego niż 10 mln PLN;

4)  składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpiecze- 
niową każdego nowego sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia 
obliczana będzie proporcjonalnie do składki rocznej za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie taryfy 
składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefo-
nów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku 
do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów 
komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza 
miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpiecze-
nia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)  PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku 
kradzieży z włamaniem:
a)  do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

–  przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komór-
kowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny  
z zewnątrz,

–  kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza par- 
kingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała 
miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia cza-
sowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje 
się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

–  pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na 
wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działają-

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU – KLAUZULE DODATKOWE
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cy system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała 
w trakcie postoju,

–  pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stano-
wiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b)  do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia 
jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal 
zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi 
w Załączniku nr 2 do OWU;

3)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach 
sumy ubezpieczenia;

4)  dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się 
franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie 
ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO 
W POJAZDACH MECHANICZNYCH
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym 
używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainsta-
lowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posia-
dającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe 
zadaszenie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, 
sztywne zadaszenie, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)  PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w ubezpie-
czonym sprzęcie w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu 
z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z tym pojazdem 
pod warunkiem, że:
a)  pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony 

(zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony 
został system alarmowy),

b)  kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 
6.00 a 22.00; ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy 
pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony 
na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu;

3)  z tytułu niniejszej klauzuli PZU ponosi odpowiedzialność do sumy 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1;

4)  dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się 
franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie 
ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU POZA TERYTORIUM RP
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w od-
niesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego użytkowanego 
w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym 
w umowie ubezpieczenia jest rozszerzony poza terytorium RP;

2)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpo-
wiedzialności PZU ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, 
przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

3)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpie-
czający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia;

4)  limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę 
każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu 
ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający 
może za zgodą PZU uzupełnić wysokość tego limitu opłacając 
składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, 
podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od 
dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo 
od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO 
MAGAZYNOWANIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia 
sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące 
warunki:
a)  sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, 

który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo 
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym 
w umowie ubezpieczenia,

b)  nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty 
włączenia do eksploatacji,

c)  zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postano-
wień pkt 2;

2)  sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpie-
czony pod warunkiem, że:
a)  jest magazynowany w pomieszczeniach do tego 

przystosowanych,
b)  termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu 

m-cy; za zgodą PZU termin ten może zostać przedłużony 
na okres przekraczający 6 m-cy;

3)  ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się 
z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4)  PZU nie ponosi odpowiedzialności za:
a)  szkody, które powstały w związku z transportem lub 

montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, 
za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot 
dokonujący montażu;

b)  sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, 
najem lub leasing.

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU zrzeka się swoich praw do regresu z tytułu szkody 
w ubezpieczonym mieniu wobec osób trzecich lub ich pra- 
cowników, użytkujących ubezpieczone mienie za zgodą 
ubezpieczającego;

2)  zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy 
osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażące-
go niedbalstwa;

3)  klauzula ta nie dotyczy firm wykonujących usługi serwisowe 
i konserwacyjne.

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia 
urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1)  PZU odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego 
rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia 
objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2)  w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: 
hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają 
wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są 
objęte ubezpieczeniem;

3)  PZU pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem 
urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
(z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają 
one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, 
objętą ubezpieczeniem;

4)  PZU pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpiecze-
nia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego 
oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany 
pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urzą-
dzeniu, objętą ubezpieczeniem.

KLAUZULA ENDOSKOPÓW
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU obejmuje ochroną określone w umowie ubezpie-
czenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnej 
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eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej;

2)  PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządze-
niach do endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu 
następujących warunków:
a)  w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki 

bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia 
w należytym stanie,

b)  przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko 
w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany 
w zgięciu,

c)  przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta 
dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania 
dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i prze- 
chowywania;

3)  odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona 
jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowie-
dzialności PZU, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, 
przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4)  dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się 
franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie 
ubezpieczenia.

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK 
WEWNĘTRZNYCH
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następ-
stwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do usta-
lonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;

2)  limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

3)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpiecza-
jący uwzględniając przewidywaną możliwość maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia;

4)  limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę 
każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu 
ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający 
może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowie-
dzialności opłacając składkę uzupełniającą; w przypadku 
uzupełnienia limitu odpowiedzialności podwyższony limit sta-
nowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po 
zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego 
w umowie ubezpieczenia;

5)  przez strajki, rozruchy oraz zamieszki wewnętrzne rozu-
mie się:
a)  działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia 

porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są 
związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3, 6 
i 8 OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,

b)  działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do 
przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania 
skutków zakłóceń,

c)  umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi 
pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub 
przeciwstawienie się lokautowi,

d)  działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające 
takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania 
skutków takich działań;

6)  dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się 
franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie 
ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW FRACHTU LOTNICZEGO Z ZAGRANICY
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe 
koszty dostawy frachtem lotniczym z zagranicy części 
zamiennych dla naprawy sprzętu po szkodzie do ustalonego 
w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;

2)  limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

3)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubez-
pieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie 
przewidywanych dodatkowych kosztów frachtu;

4)  limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę 
kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach ni-
niejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupeł-
nić wysokość limitu odpowiedzialności PZU opłacając składkę 
uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzial-
ności podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności 
PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej 
albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW DOJAZDÓW SPECJALISTÓW BĄDŹ 
EKSPERTÓW Z ZAGRANICY
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)  PZU w przypadku szkody rozszerza zakres ochrony ubez-
pieczeniowej o koszty dojazdu specjalistów bądź ekspertów 
z zagranicy, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu 
odpowiedzialności PZU;

2)  limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

3)  wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubez-
pieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie 
przewidywanych dodatkowych kosztów dojazdu specjalistów/
ekspertów z zagranicy;

4)  limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę 
kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniej-
szej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić 
wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupeł-
niającą; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności 
podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od 
dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej albo od 
dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.
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KONSTRUKCJA BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ 
ZABEZPIECZENIE OKIEN, DRZWI I INNYCH OTWORÓW

§ 1
1.  Ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach 

wykonanych z materiałów i w technologii właściwej dla prze-
znaczenia użytkowego danego budynku – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego. Elementy konstrukcyjne budynków 
i wyodrębnionych w nich lokali tj. ściany, okna, drzwi, podłogi, 
stropy, dachy powinny być w należytym stanie technicznym, 
o konstrukcji niemożliwej do zdemontowania bez użycia siły 
lub narzędzi oraz bez równoczesnego jej uszkodzenia lub znisz-
czenia przy użyciu narzędzi. Budowle wykonane w całości lub 
w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, 
a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle 
pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za 
należycie zabezpieczone.

2.  Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:
1)  budynek lub lokal, w którym znajduje się ubezpieczone 

mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, 
tj. wszelkie otwory w drzwiach, ścianach, stropach, podłogach, 
dachach są zabezpieczone w taki sposób, że nie jest możliwe 
wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia siły lub 
narzędzi; drzwi, okna oraz zabezpieczenia innych otworów 
budynku lub lokalu muszą być w należytym stanie technicz-
nym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich 
wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawie-
nia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi:
a)  drzwi są zamykane na dwa zamki wielozastawkowe lub 

jeżeli ze względów konstrukcyjnych stosowanie zamków 
nie jest możliwe – co najmniej na dwie różne kłódki wie-
lozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach albo 
na jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie 
potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem 
kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym 
przez upoważniony podmiot,

b)  w drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być 
unieruchomione u góry i u dołu przy pomocy blokad 
zainstalowanych od wewnątrz lokalu,

c)  drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które 
można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity 
w szybie,

d)  oszklenia okien, drzwi i innych otworów lokalu, w którym 
znajduje się ubezpieczone mienie, do których jest dostęp 
z ulic, bram, dachów, przybudówek, balkonów lub tara-
sów, są w należytym stanie technicznym i tak osadzone 
w ramach, aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez uprzed-
niego jej rozbicia oraz są zabezpieczone kratami, antywła-
maniowymi roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo 
kwalifikacyjne upoważnionego podmiotu albo okiennicami; 
kraty, rolety, żaluzje lub okiennice są takiej konstrukcji oraz 
tak założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza 
lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia 
przy pomocy narzędzi; ruchome przeciwwłamaniowe osło-
ny mechaniczne są zamknięte co najmniej na jedną kłódkę 
wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie 
uniemożliwiające otwarcie bez użycia siły lub narzędzi;

2)  jeżeli drzwi zewnętrzne do budynku lub jego wydzielonej czę-
ści, w której znajduje się ubezpieczone mienie nie są zabez-
pieczone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 lit. a, 
wówczas wymagania dotyczące drzwi zewnętrznych odnoszą 
się do drzwi wewnętrznych prowadzących do poszczególnych 
lokali, z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt 3 i 4;

3)  gdy ubezpieczone mienie znajduje się w lokalu mieszczącym 
się w budynku biurowym, galerii, centrum handlowym lub 
handlowo-rozrywkowym, dla którego ustanowiono całodobo-
wy dozór, dopuszcza się:

a)  zamknięcie drzwi prowadzących do poszczególnych lokali 
na jeden zamek wielozastawkowy lub

b)  zabezpieczenie wejścia do lokalu antywłamaniową roletą 
zamykaną na jeden zamek wielozastawkowy w przypad-
ku, gdy lokal nie posiada drzwi;

4)  gdy ubezpieczone mienie znajduje się w budynku lub lokalu, 
w którym ustanowiono całodobowy dozór, albo w budynku 
lub lokalu wyposażonym w czynne przeciwkradzieżowe urzą-
dzenia sygnalizacyjno-alarmowe, dopuszcza się zamknięcie 
drzwi do budynku lub lokalu:
a)  na jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu 

dostępu innego niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfro-
wy, czytnik biologiczny np. linii papilarnych, tęczówki itp.),

b)  za pomocą rolet lub bram sterowanych elektronicznie 
lub bram garażowych zamykanych na jeden zamek 
wielozastawkowy z minimum dwoma bocznymi blo- 
kadami.

3.  Przez zamek wielozastawkowy należy rozumieć zamek posiada-
jący przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania 
zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na 
podstawie nacięć profilowanych w kluczu.

4.  Przez dozór, o którym mowa w niniejszym załączniku, należy 
rozumieć ochronę ubezpieczonego mienia wykonywaną 
w zorganizowany sposób przez pracowników koncesjonowa-
nego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (agencji ochrony 
mienia), którzy mają obowiązek obchodów dozorowanego 
budynku, potwierdzonych zapisem na elektronicznych nośnikach 
monitorujących ich pracę, o ile takie istnieją albo przez pracow-
ników ubezpieczonego wykonujących zadania ochrony w ramach 
wewnętrznej służby ochrony.

5.  Postanowienia ust. 2 pkt 1 lit. d dotyczące mechanicznego 
zabezpieczenia oszkleń nie mają zastosowania jeśli:
1)  ustanowiono poza godzinami urzędowania dozór danego 

budynku lub lokalu, wewnętrzny lub zewnętrzny lub
2)  budynek lub lokal wyposażono w czynne przeciwkradzieżowe 

urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe:
a)  o działaniu miejscowym ze stałym adresatem (odbiorcą) 

alarmu, którym może być ubezpieczony bądź osoba 
wyznaczona przez ubezpieczonego jako odpowiedzialna 
za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyj-
nych lub

b)  włączone do systemu monitorowania alarmów policji bądź 
koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mie-
nia (ochrona zewnętrzna) z obowiązkiem interwencji lub

3)  oszklenia w budynku lub lokalu wykonane są ze szkła 
warstwowego o zwiększonej odporności na rozbicie – co 
najmniej klasy P2, stwierdzonej stosownym atestem lub 
certyfikatem, lub innym dokumentem wydanym przez upo-
ważniony podmiot.

ZABEZPIECZENIE KLUCZY

§ 2
Klucze do lokali z ubezpieczonym mieniem powinny być przecho-
wywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich 
osób nieuprawnionych. W razie zgubienia albo zaginięcia kluczy 
(także kluczy zapasowych) ubezpieczony, po otrzymaniu o tym 
wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3
PZU może, na podstawie oceny ryzyka zagrożenia szkodą, określić 
indywidualne warunki w zakresie środków bezpieczeństwa określo-
nych w § 1 i 2.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OWU
WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH UBEZPIECZONEGO MIENIA
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