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Ogólne warunki ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego
zatwierdzone Uchwa∏à Nr UZ/349/2002 Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ S.A. z dnia 6 sierpnia 2002 roku
ze zmianami zatwierdzonymi Uchwa∏à Nr UZ/470/2003 Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ S.A.
z dnia 7 paêdziernika 2003 roku

PZU PARTNER

§ 1. Postanowienia wst´pne
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego (zwane dalej warunkami), stanowià podstaw´ umowy ubezpieczenia zawieranej pomi´dzy Powszechnym
Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna (zwanym dalej PZU S.A.) a osobami prawnymi,
jednostkami nie posiadajàcymi osobowoÊci
prawnej albo osobami fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà (zwanymi dalej
Ubezpieczajàcym).
2. Do niniejszych warunków mogà mieç zastosowanie uzgodnione pomi´dzy Ubezpieczajàcym a PZU S.A. postanowienia odmienne lub
dodatkowe do∏àczone w postaci klauzul, za∏àczników itp.. Postanowienia te muszà byç
sporzàdzone na piÊmie, podpisane przez obie
strony pod rygorem niewa˝noÊci i nie mogà
byç sprzeczne z bezwzgl´dnie obowiàzujàcymi przepisami prawa polskiego.

6)

7)

§ 2. Definicje
W rozumieniu niniejszych warunków u˝yte ni˝ej
okreÊlenia oznaczajà:
1) GotowoÊç sprz´tu do eksploatacji –
sprz´t uznaje si´ za gotowy do eksploatacji
z chwilà, gdy jego dzia∏anie zosta∏o rozpocz´te lub mo˝e byç rozpocz´te po przeprowadzeniu niezb´dnych prób rozruchowych
chyba, ˝e ich przeprowadzenie nie jest wymagane przez producenta.
2) Szkoda materialna (fizyczna) – utrata ca∏kowita lub ubytek wartoÊci ubezpieczonego
sprz´tu spowodowana nag∏ym, nieprzewidzianym zdarzeniem powsta∏ym z przyczyn
niezale˝nych od Ubezpieczajàcego.
3) Szkoda cz´Êciowa – uszkodzenie lub
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, którego wysokoÊç nie przekroczy wartoÊci rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia okreÊlonej na dzieƒ powstania szkody.
4) Szkoda ca∏kowita – utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, którego wysokoÊç jest równa lub przekroczy
wartoÊç rzeczywistà przedmiotu ubezpieczenia, okreÊlonà na dzieƒ powstania szkody.
5) Udzia∏ w∏asny – okreÊlona w umowie ubezpieczenia procentowo lub kwotowo cz´Êç

8)

9)

szkody obcià˝ajàca Ubezpieczajàcego,
o którà PZU S.A. zmniejsza przys∏ugujàce
odszkodowanie.
WartoÊç rzeczywista – wartoÊç odpowiadajàca kosztom odtworzenia (przywrócenia
do stanu przed szkodà) przedmiotu ubezpieczonego, okreÊlona na dzieƒ powstania
szkody, pomniejszona o stopieƒ zu˝ycia
technicznego.
JeÊli ubezpieczony przedmiot nie jest ani naprawiany (po szkodzie cz´Êciowej) ani wymieniany (po szkodzie ca∏kowitej) bàdê jeÊli
cz´Êci zapasowe produkowane seryjnie nie
sà ju˝ dost´pne (przedmioty przestarza∏e),
odszkodowanie ograniczone jest do wartoÊci rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia
na dzieƒ powstania szkody.
WartoÊç odtworzeniowa – cena zakupu
sprz´tu b´dàcego bezpoÊrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego
samego lub podobnego rodzaju i wydajnoÊci
(przywrócenie do stanu przed szkodà bez
uwzgl´dniania stopnia zu˝ycia), powi´kszona o koszty transportu, c∏a, monta˝u i innych
op∏at o ile zosta∏y zg∏oszone do ubezpieczenia. Cen´ nabycia jednostki, której nie ma
ju˝ w sprzeda˝y, ustala si´ na podstawie
ostatniego dost´pnego cennika, z korektà
na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu
inflacji (wzrostu cen).
Kradzie˝ z w∏amaniem – zabór mienia, którego sprawca dokona∏ albo usi∏owa∏ dokonaç
z zamkni´tego lokalu (i/lub schowka) po
usuni´ciu wymaganych zabezpieczeƒ przy
u˝yciu si∏y i narz´dzi lub po otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który
zdoby∏ przez kradzie˝ z w∏amaniem z innego
lokalu albo w wyniku rabunku, ewentualnie
zabór mienia dokonany przez sprawc´, który
ukry∏ si´ w lokalu przed jego zamkni´ciem,
je˝eli pozostawi∏ Êlady, które mogà byç u˝yte
jako dowód potajemnego ukrycia.
Rabunek – zabór mienia z zastosowaniem
przemocy fizycznej lub groêby jej u˝ycia wobec Ubezpieczajàcego lub osób u niego zatrudnionych z doprowadzeniem do nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci – dla pokonania
ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego
mienia.
Rabunek oznacza równie˝ zabór mienia
przez sprawc´, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby jej u˝ycia dopro-
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wadzi∏ do lokalu lub schowka obj´tego ubezpieczeniem osob´ posiadajàcà klucze i zmusi∏ jà do otworzenia albo sam je otworzy∏ zrabowanymi kluczami.
Wymagane zabezpieczenia przeciwkradzie˝owe –
budynek, w którym znajduje si´ lokal z ubezpieczonym mieniem musi posiadaç konstrukcj´ niemo˝liwà
do ∏atwego zdemontowania i zniszczenia. Lokal,
w którym znajduje si´ ubezpieczone mienie nie mo˝e posiadaç niezabezpieczonych otworów (drzwi,
okna), przez które bez u˝ycia si∏y i narz´dzi mo˝liwy
jest dost´p do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewn´trzne muszà byç zamkni´te na dwa ró˝ne zamki
wielozastawkowe lub co najmniej na dwie ró˝ne
k∏ódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych
skoblach lub na jeden zamek, którego odpornoÊç na
w∏amanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie
oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewn´trznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których
jest dost´p w tym równie˝ z przybudówek, balkonów,
tarasów itp. powinny byç w nale˝ytym stanie technicznym wykonane ze szk∏a warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone sta∏ymi albo ruchomymi os∏onami mechanicznymi typu kraty stalowe, ˝aluzje, okiennice. Ruchome os∏ony muszà byç
zamkni´te na co najmniej jednà k∏ódk´ wielozastawkowà lub inne atestowane zabezpieczenie przeciww∏amaniowe.
Powódê – zalanie terenów w nast´pstwie: podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych bàdê deszczu nawalnego, sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.
Deszcz nawalny – opad deszczu, którego wspó∏czynnik wydajnoÊci wynosi co najmniej 4 i jest potwierdzony orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku mo˝liwoÊci
uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje si´ stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia
lub w sàsiedztwie Êwiadczàce wyraênie o dzia∏aniu
deszczu nawalnego.
Zalanie wodà z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych
– bezpoÊrednie dzia∏anie wody lub innej cieczy, która
na skutek awarii wydosta∏a si´ z urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i innych instalacji znajdujàcych si´ wewnàtrz budynku lub na posesji obj´tej ubezpieczeniem.
Grad – opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek
lodu.
Lawina – gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ mas
Êniegu, lodu, ska∏ lub kamieni ze zboczy górskich.
Huragan – uwa˝a si´ dzia∏ania wiatru o pr´dkoÊci
powy˝ej 24,5 m/sek, wyrzàdzajàcego masowe szkody, potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje si´
stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sàsiedztwie Êwiadczàce wyraênie
o dzia∏aniu takiego wiatru.
Osuni´cie si´ ziemi – zapadania oraz usuwania si´
ziemi spowodowane wp∏ywami naturalnymi z tym,
˝e:
– zapadanie si´ ziemi jest to obni˝enie terenu z powodu zawalenia si´ podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
– usuwanie si´ ziemi jest to ruch ziemi na stokach.

18) Ogieƒ – ogieƒ, który przedosta∏ si´ poza palenisko
lub powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´ o w∏asnej
sile w miejscu do tego nie przeznaczonym.
19) Eksplozja – gwa∏towna zmiana stanu równowagi
uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary, wywo∏ane ich w∏aÊciwoÊcià rozszerzenia
si´. W odniesieniu do naczyƒ ciÊnieniowych i innych
tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody
za spowodowanà eksplozjà jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg∏y rozdarciu w takich rozmiarach, i˝ wskutek ujÊcia gazów, py∏ów, par lub cieczy
nastàpi∏o nag∏e wyrównanie ciÊnienia. Za spowodowane eksplozjà uwa˝a si´ równie˝ szkody powsta∏e
wskutek implozji polegajàcej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró˝niowego ciÊnieniem zewn´trznym.
20) BezpoÊrednie uderzenie pioruna – gwa∏towne wy∏adowanie atmosferyczne dzia∏ajàce bezpoÊrednio
na ubezpieczony sprz´t, pozostawiajàce bezsporne
Êlady tego zdarzenia.
21) Upadek pojazdu powietrznego – katastrofa albo
przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajàcego, a tak˝e
upadek ich cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku.
22) Przepi´cia – wzrost napi´cia znacznie przekraczajàcy wartoÊci dopuszczalne okreÊlone przez producenta dla danego urzàdzenia, pojawiajàcy si´ wskutek
nag∏ej zmiany napi´cia lub nat´˝enia w sieci elektrycznej.
23) Zjawisko indukcji – oddzia∏ywanie pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujàce
si´ w tym polu, powodujàce powstawanie przep∏ywu
pràdu elektrycznego w obwodach elektrycznych powy˝szych przedmiotów, bez zetkni´cia si´ z cia∏em
wywo∏ujàcym to pole.
24) Sta∏e urzàdzenia gaÊnicze – urzàdzenia na sta∏e
zwiàzane z obiektem, zawierajàce w∏asny zapas
Êrodka gaÊniczego, wyposa˝one w sta∏y pozostajàcy
pod ciÊnieniem uk∏ad przechowywania Êrodka gaÊniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie po˝aru.
25) Systemy pomocnicze/zasilajàce – urzàdzenia niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów, w szczególnoÊci
obejmujà: urzàdzenia klimatyzacyjne, zast´pcze êród∏a energii (UPS) – przetwornice cz´stotliwoÊci, zapasowe jednostki pràdotwórcze, jak równie˝ inny
sprz´t, dzi´ki któremu urzàdzenia elektroniczne gotowe sà do pracy.
26) Dane – informacje nadajàce si´ do bezpoÊredniego
przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych (EPD) zgromadzone poza jednostkà centralnà, tj.: dane ze zbiorów danych, dane
udokumentowanego pochodzenia i wartoÊci, systemy operacyjne i programy wchodzàce w jego sk∏ad,
licencyjne standardowe programy pochodzàce z produkcji seryjnej, programy pochodzàce z produkcji
jednostkowej (wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego).
27) Wymienne noÊniki danych – materia∏ umo˝liwiajàcy gromadzenie informacji, nadajàcy si´ do odczytu
maszynowego: noÊniki takie sà obj´te ubezpieczeniem, o ile sà przeznaczone do wymiany przez u˝ytkownika (np. wymienialne dyski magnetyczne
i optyczne, dyskietki).
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28) Jednostka centralna – cz´Êç sprz´tu elektronicznego obejmujàca elementy sterowania, uk∏ady wykonujàce operacje arytmetyczno-logiczne oraz pami´ç
komputera z wy∏àczeniem pami´ci zewn´trznej (dyski twarde, stacje dysków elastyczne i optyczne, stacje taÊm magnetycznych itp.).

e)
f)

ROZDZIA¸ I
UBEZPIECZENIE
SPRZ¢TU ELEKTRONICZNEGO
OD SZKÓD MATERIALNYCH

g)
h)

§ 3. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest okreÊlony w umowie
i stanowiàcy w∏asnoÊç lub b´dàcy na podstawie tytu∏u
prawnego w posiadaniu Ubezpieczajàcego stacjonarny i przenoÊny sprz´t elektroniczny pod warunkiem,
˝e:
– jest sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji,
– zainstalowany jest zgodnie z zaleceniami producenta,
– wykorzystywany jest w celach zawodowych.
2. Miejscem ubezpieczenia jest znajdujàca si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sta∏a siedziba lub inne
miejsce (lokalizacja) wskazane przez Ubezpieczajàcego. Ochronà ubezpieczeniowà obj´ty jest równie˝
sprz´t podczas przemieszczania w obr´bie tej lokalizacji.
3. PrzenoÊny sprz´t elektroniczny mo˝e byç obj´ty
ochronà ubezpieczeniowà pod warunkiem zawarcia
umowy ubezpieczenia sprz´tu stacjonarnego.
4. Za dodatkowà op∏atà sk∏adki ochrona ubezpieczeniowa dla sprz´tu przenoÊnego mo˝e zostaç rozszerzona
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Podstawowy zakres ubezpieczenia
1. Z wyjàtkiem szkód wymienionych w § 5 niniejszych
warunków PZU S.A. odpowiada za wszelkie szkody
materialne (fizyczne) polegajàce na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu
wskutek nieprzewidzianej i niezale˝nej od Ubezpieczajàcego przyczyny, a w szczególnoÊci spowodowane przez:
a) dzia∏anie cz∏owieka, tj.: niew∏aÊciwe u˝ytkowanie,
nieostro˝noÊç, zaniedbanie, b∏´dnà obs∏ug´, Êwiadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
b) kradzie˝ z w∏amaniem z zamkni´tego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych (pod warunkiem, i˝ zosta∏y spe∏nione
obowiàzki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek,
c) dzia∏anie ognia (w tym równie˝ dzia∏ania dymu
i sadzy) oraz polegajàce na osmaleniu, przypaleniu, a tak˝e w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji,
implozji, bezpoÊredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania
zgliszcz),
d) dzia∏anie wody tj. zalania wodà z urzàdzeƒ wodno-

-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu
wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci,
pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu,
gradu, Êniegu,
dzia∏anie wiatru, lawiny, osuni´cie si´ ziemi,
wady produkcyjne, b∏´dy konstrukcyjne, wady materia∏owe, które ujawni∏y si´ dopiero po okresie
gwarancji,
zbyt wysokie/niskie napi´cia w sieci instalacji elektrycznej,
poÊrednie dzia∏anie wy∏adowaƒ atmosferycznych
i zjawisk pochodnych tj. dzia∏anie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. – pod warunkiem, i˝
ubezpieczony sprz´t elektroniczny zosta∏ wyposa˝ony w urzàdzenia zabezpieczajàce przed wy∏adowaniami atmosferycznymi i dzia∏aniem zjawisk pochodnych. Urzàdzenia te powinny byç zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprz´tu elektronicznego, urzàdzeƒ zabezpieczajàcych i alarmowych.

2. PZU S.A. pokrywa równie˝ z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7 ust. 9 udokumentowane koszty poniesione
w zwiàzku ze szkodami obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà a zwiàzane z:
a) akcjà ratowniczà (gaszeniem, rozbiórkà, ewakuacjà), jeÊli ratunek mia∏ na celu zmniejszenie strat
lub niedopuszczenie do ich zwi´kszenia,
b) uprzàtni´ciem pozosta∏oÊci po szkodzie, ∏àcznie
z kosztami rozbiórki i demonta˝u cz´Êci niezdatnych do u˝ytku,
c) zabezpieczeniem przed szkodà ubezpieczonego
mienia w razie jego bezpoÊredniego zagro˝enia
dzia∏aniem zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà,
jak równie˝
d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni
wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu
(w tym równie˝ frachtu lotniczego) sprz´tu/cz´Êci
zamiennych oraz kosztów przejazdów techników
i ekspertów. Powy˝sze dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. PZU S.A. w porozumieniu z Ubezpieczajàcym mo˝e
podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzyç, ograniczyç bàdê w przypadku sprz´tu specjalistycznego dok∏adnie sprecyzowaç stosujàc odpowiednie klauzule dodatkowe, których treÊç zosta∏a podana w za∏àczniku nr 1 do niniejszych warunków.
§ 5. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane
bezpoÊrednio lub poÊrednio przez:
a) wszelkiego rodzaju dzia∏ania wojenne, konfiskaty,
zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji w∏adz
paƒstwowych,
b) akty terroryzmu, sabota˝, strajki, zamieszki wewn´trzne i rozruchy,
c) trz´sienia ziemi, wybuch wulkanu, trz´sienia dna
morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,
d) dzia∏anie energii jàdrowej lub ska˝enie radioaktywne,
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e) umyÊlne dzia∏anie lub ra˝àce niedbalstwo Ubezpieczajàcego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç,
f) utrat´ zysku, dochodu, itp.,
g) osuwanie si´ ziemi, je˝eli osuwanie to zwiàzane
jest z prowadzonymi robotami ziemnymi,
h) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
i) dzia∏anie wirusa komputerowego,
lub
szkody b´dàce nast´pstwem dzia∏aƒ okreÊlonych
w podpkt. od a) do i).
2. Ponadto nie sà obj´te ubezpieczeniem szkody:
a) powsta∏e w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent lub serwisant a tak˝e te,
za które z mocy prawa odpowiedzialne sà osoby
trzecie,
b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczajàcemu niezale˝nie od tego czy
o takich wadach bàdê usterkach wiedzia∏
PZU S.A.,
c) powsta∏e w czasie naprawy, podczas prób (za wyjàtkiem prób dokonywanych w zwiàzku z okresowymi przeglàdami i badaniami eksploatacyjnymi)
oraz w czasie doÊwiadczeƒ i eksperymentów,
d) b´dàce nast´pstwem naturalnego zu˝ycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami
technicznymi lub braku okresowych przeglàdów
konserwacyjnych,
e) spowodowane kradzie˝à bez w∏amania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych lub zagubieniem,
f) powsta∏e podczas tymczasowego magazynowania
lub okresowego wy∏àczenia z u˝ytkowania ubezpieczonego sprz´tu (nie dotyczy przerw w u˝ytkowaniu w zwiàzku z konserwacjà, przeglàdem, naprawà),
g) którymi sà wy∏àcznie defekty estetyczne, które nie
majà wp∏ywu na prac´ sprz´tu np.: zadrapania,
wgniecenia,
h) spowodowane w ubezpieczonym sprz´cie przez
uszkodzony lub êle funkcjonujàcy system klimatyzacyjny, je˝eli system ten nie zosta∏ wyposa˝ony
w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciàg∏y monitoruje temperatur´ i wilgotnoÊç pomieszczeƒ, w których znajduje si´ ubezpieczony sprz´t
oraz mo˝e uruchomiç niezale˝ne alarmy optyczne
lub akustyczne. Powy˝sze wy∏àczenie dotyczy
sprz´tu, który z uwagi na specyfik´ swojej pracy
wymaga stosowania odpowiednio regulowanych
zewn´trznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotnoÊci), zgodnie z instrukcjà producenta sprz´tu.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje cz´Êci i materia∏ów, które
z uwagi na swojà funkcj´ lub warunki pracy ulegajà
szybkiemu zu˝yciu lub podlegajà okresowej wymianie
w ramach konserwacji takich jak: tonery, wywo∏ywacze, odczynniki, Êrodki gaÊnicze i ch∏odnicze, taÊmy
barwiàce, filmy, noÊniki dêwi´ku i obrazu, folie ró˝nego rodzaju, noÊniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe,
bezpieczniki, ˝arówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrzàdowanie w urzàdzeniach do rozbi-

jania kamieni nerkowych (poduszka wodna, g∏owica
fal udarowo-wstrzàsowych, elektrody i generator fal
uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne
narz´dzia np.: wiert∏a, frezy.
4. O ile nie umówiono si´ inaczej odpowiedzialnoÊç
PZU S.A. za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie, laserowe) i noÊniki obrazu (np. b´bny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych dzia∏aniem
ognia, wody i kradzie˝y z w∏amaniem oraz rabunku.

§ 6. Suma ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. w odniesieniu do ka˝dego przedmiotu ubezpieczenia i jest podstawà do obliczenia
sk∏adki.
2. Sum´ ubezpieczenia okreÊla w dniu zawarcia umowy
Ubezpieczajàcy odr´bnie dla ka˝dego przedmiotu wymienionego we wniosku-kwestionariuszu lub wykazie
stanowiàcym integralnà cz´Êç polisy. Suma ta powinna odpowiadaç wartoÊci odtworzeniowej przedmiotu
ubezpieczenia.
3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy za zgodà PZU S.A. mo˝e podwy˝szyç sum´
ubezpieczenia. Podwy˝szenie sumy ubezpieczenia
pociàga za sobà op∏at´ dodatkowej sk∏adki ubezpieczeniowej liczonej poczàwszy od pierwszego dnia
miesiàca, w którym Ubezpieczajàcy zg∏osi∏ podwy˝szenie sumy ubezpieczenia.
4. Za szkody powsta∏e do dnia nast´pnego po zmianie
sumy ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç na warunkach dotychczasowej umowy.
5. Je˝eli okreÊlona przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu oka˝e si´
w dniu szkody ni˝sza ni˝ wymagana wartoÊç odtworzeniowa, zachodzi niedoubezpieczenie i PZU S.A.
ustala odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wymaganej wartoÊci odtworzeniowej.
6. Je˝eli okreÊlona przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla poszczególnego przedmiotu przewy˝sza w dniu szkody jego wartoÊç odtworzeniowà,
PZU S.A. odpowiada tylko do wartoÊci szkody (ubezpieczenie powy˝ej wartoÊci).
§ 7. Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania
1. PZU S.A. wyp∏aca nale˝ne odszkodowanie w kwocie
odpowiadajàcej wysokoÊci szkody nie wi´kszej jednak
od kwoty stanowiàcej górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. w odniesieniu do ka˝dego przedmiotu
ubezpieczenia.
2. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody stanowi rachunek strat (koszty wymiany /naprawy) sporzàdzony
przez Ubezpieczajàcego, który mo˝e byç zweryfikowany przez PZU S.A.
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3. Jako wysokoÊç szkody przyjmuje si´:
a) przy szkodzie cz´Êciowej – wartoÊç niezb´dnych
kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu
z uwzgl´dnieniem kosztów demonta˝u, transportu,
monta˝u, c∏a, oraz innych tego typu op∏at,
b) przy szkodzie ca∏kowitej – wartoÊç kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju lub o takich samych lub podobnych
parametrach technicznych (wartoÊç wymiany),
c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest mo˝liwa – wartoÊç kosztów, które by∏yby poniesione w zwiàzku
z naprawà lub wymianà, nie wy˝szych jednak ni˝
rzeczywista wartoÊç przedmiotu na dzieƒ powstania szkody.
4. Przy ustalaniu wysokoÊci szkody obowiàzujà nast´pujàce zasady:
a) je˝eli naprawa jest wykonana we w∏asnym zakresie przez Ubezpieczajàcego, PZU S.A. zwraca
w granicach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty materia∏ów i robocizny oraz uzasadniony
procent na pokrycie kosztów ogólnych. Koszty naprawy wykonanej przez Ubezpieczajàcego nie mogà przekroczyç Êredniorynkowej wartoÊci us∏ugi
wykonanej przez firm´ zewn´trznà,
b) przy ustalaniu wysokoÊci szkody nie uwzgl´dnia
si´ kosztów dodatkowych:
– wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub
materia∏ów, potrzebnych do przywrócenia stanu
istniejàcego przed szkodà,
– napraw prowizorycznych chyba, ˝e naprawy te
stanowià cz´Êç naprawy koƒcowej i nie przewy˝szajà kosztu naprawy ca∏kowitej,
– wynikajàcych ze zmiany lub ulepszenia przedmiotu obj´tego ubezpieczeniem.
5. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej
wysokoÊci szkody z tym, ˝e od ustalonej wysokoÊci
szkody potràca si´:
a) udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego w szkodzie okreÊlony w polisie;
je˝eli zastosowano ró˝ne wielkoÊci udzia∏ów w∏asnych, a szkodà zosta∏o dotkni´tych kilka ubezpieczonych przedmiotów, wówczas od ustalonej wysokoÊci szkody potràca si´ tylko jeden najwy˝szy
udzia∏ w∏asny,
b) wartoÊç pozosta∏oÊci przedmiotu lub cz´Êci, które
z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeƒ nadajà
si´ jeszcze do dalszego u˝ytku.
6. W przypadku gdy suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów oka˝e si´ w dniu szkody ni˝sza
lub wy˝sza ni˝ wymagana wartoÊç odtworzeniowa,
odszkodowanie ustala si´ zgodnie z zasadami wymienionymi w § 6 ust. 5 lub 6 niniejszych warunków.
7. W razie nie zadzia∏ania w czasie szkody Êrodków bezpieczeƒstwa (minimalizujàcych ryzyko) za które
udzielono obni˝ki, PZU S.A. mo˝e zmniejszyç odszkodowanie w granicach udzielonego wskaênika obni˝ki (procentu).
8. Je˝eli nale˝na sk∏adka za ubezpieczenie zosta∏a roz-

∏o˝ona na raty, w przypadku powstania szkody nieop∏aconà cz´Êç sk∏adki potràca si´ z odszkodowania.
9. Przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania PZU S.A.
dolicza poniesione przez Ubezpieczajàcego koszty
wymienione w § 4 ust. 2. Koszty te ∏àcznie z odszkodowaniem nie mogà przewy˝szyç sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia
obj´tych szkodà. Nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty te
zosta∏y poniesione przez Ubezpieczajàcego na polecenie PZU S.A.
W przypadku niedoubezpieczenia (§ 6 ust. 5), koszty
te sà zmniejszane w takim samym stosunku jak odszkodowanie za ubezpieczone przedmioty tj. proporcjonalnie do stopnia zani˝enia wartoÊci ubezpieczeniowej, bez wzgl´du na to, czy poniesione zosta∏y na
polecenie PZU S.A.

Rozdzia¸ II
UBEZPIECZENIE DANYCH I NOÂNIKÓW DANYCH
§ 8. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç:
a) dane, za które uwa˝a si´:
– informacje zawarte w zbiorach danych,
– licencjonowane systemy operacyjne, programy
standardowe produkcji seryjnej oraz programy
indywidualne udokumentowanego pochodzenia
i wartoÊci,
b) wymienne noÊniki danych tj. dyskietki wszystkich
typów, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y,
taÊmy magnetyczne itp.
2. Warunkiem ubezpieczenia danych oraz wymiennych
noÊników danych jest ubezpieczenie sprz´tu elektronicznego od szkód materialnych oraz wykonywanie
kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz
w tygodniu i przechowywania ich w zamkni´tym pojemniku np. szafie ogniotrwa∏ej, sejfie lub w centrum
zapasowym (tzn. w innej strefie ogniowej).
3. Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane
przez Ubezpieczajàcego przy ubezpieczeniu sprz´tu od szkód materialnych lub inne miejsce na terytorium RP przechowywania zapasowych kopii zbiorów
danych. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu
do zapasowych kopii danych obejmuje równie˝
transport tych kopii pomi´dzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w polisie a miejscem ich przechowywania.
§ 9. Podstawowy zakres ubezpieczenia
1. Z wyjàtkiem szkód wymienionych w § 5 i § 10 niniejszych warunków, PZU S.A. odpowiada za wszelkie
szkody materialne (fizyczne) polegajàce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezale˝nej od Ubezpieczajàcego przyczyny, a mianowicie:
a) uszkodzenie albo zniszczenie noÊnika danych
w sposób uniemo˝liwiajàcy zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych,
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b) utrata noÊnika danych wraz z zapisanymi danymi
w wyniku kradzie˝y z w∏amaniem z zamkni´tego
pomieszczenia lub wskutek rabunku.
2. PZU S.A. w porozumieniu z Ubezpieczajàcym mo˝e
zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzyç, ograniczyç bàdê dok∏adnie sprecyzowaç stosujàc odpowiednie klauzule dodatkowe, których treÊç zosta∏a podana
w za∏àcznik nr 1 do niniejszych warunków.

§ 10. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
Nie sà obj´te ubezpieczeniem szkody:
a) w danych i programach przechowywanych tylko
w jednostce centralnej,
b) spowodowane b∏´dnym oprogramowaniem,
c) spowodowane dzia∏aniami wirusów komputerowych lub pola magnetycznego,
d) w danych i programach jeszcze nie gotowych do
u˝ytku i tzw. „kopiach pirackich”,
e) wynikajàce z wadliwej konserwacji i przechowywania niezgodnego z warunkami technicznymi,
f) w noÊnikach danych zamontowanych na sta∏e bez
mo˝liwoÊci ich wymiany (np. niewymienialne twarde dyski, pami´ci pó∏przewodnikowe, itp.); powy˝sze noÊniki mogà byç obj´te ubezpieczeniem od
szkód materialnych,
g) poÊrednie wszelkiego rodzaju tj. dodatkowo poniesione koszty (np. zakupu nowej licencji).

st´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu
dodatkowej sk∏adki liczonej za okres od daty wyp∏acenia odszkodowania do koƒca okresu ubezpieczenia.
§ 12. Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania
1. Jako wysokoÊç szkody przyjmuje si´ wartoÊç kosztów
poniesionych w zwiàzku z:
a) wymianà/zakupem zniszczonych, uszkodzonych
lub utraconych wymiennych noÊników danych,
b) ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejàcej dokumentacji Ubezpieczajàcego,
c) odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem
systemów i/lub programów.
2. Odszkodowanie ustala si´ zgodnie z zasadami podanymi w § 7 ust. 5, 7 i 8.
3. Nie majà tu zastosowania postanowienia zawarte
w § 6 ust. 5 niniejszych warunków, dotyczàce niedoubezpieczenia.
4. Je˝eli dane o których mowa w § 8 ust. 1 pkt a) nie zosta∏y odtworzone przez Ubezpieczajàcego w ciàgu 12 miesi´cy od dnia szkody, jako wysokoÊç szkody przyjmuje
si´ wy∏àcznie koszty wymiany noÊników danych.

Rodzia¸ III
UBEZPIECZENIE ZWI¢KSZONYCH KOSZTÓW
DZIA¸ALNOÂCI

§ 11. Suma ubezpieczenia
§ 13. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
1. Suma ubezpieczenia jest górnà granicà odpowiedzialnoÊci PZU S.A. i jest podstawà do obliczenia sk∏adki.
2. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy we wniosku-kwestionariuszu lub wykazie stanowiàcym integralnà cz´Êç polisy, oddzielnie dla danych oraz dla wymiennych noÊników danych. Powinna ona stanowiç wysokoÊç przypuszczalnej maksymalnej straty jaka mo˝e
powstaç w razie wystàpienia szkody i odpowiadaç:
a) w przypadku noÊników danych – wartoÊci nowego
zamiennika,
b) w przypadku danych – wartoÊci kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku aktualnych
kopii kosztów r´cznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów.
3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy za zgodà PZU S.A. mo˝e podwy˝szyç sum´
ubezpieczenia. Podwy˝szenie sumy ubezpieczenia
pociàga za sobà op∏at´ dodatkowej sk∏adki liczonej
poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca, w którym
Ubezpieczajàcy zg∏osi∏ podwy˝szenie sumy ubezpieczenia.
4. Za szkody powsta∏e do dnia nast´pnego po zmianie
sumy ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç na warunkach dotychczasowej umowy.
5. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o wyp∏acone odszkodowania. Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia na-

1. Warunkiem ubezpieczenia zwi´kszonych kosztów
dzia∏alnoÊci jest zawarcie umowy ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego od szkód materialnych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia sà wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczajàcego w celu unikni´cia bàdê
zmniejszenia przerw lub zak∏óceƒ w dzia∏alnoÊci gospodarczej powsta∏ych na skutek szkody w przedmiotach obj´tych ubezpieczeniem od szkód materialnych:
a) za dodatkowe koszty proporcjonalne – uwa˝a si´
koszty powtarzajàce si´ i wzrastajàce proporcjonalnie
do d∏ugoÊci okresu przerwy w pracy sprz´tu obj´tego
ubezpieczeniem (wy∏àczenia z eksploatacji) takie jak:
– koszty u˝ytkowania zast´pczego sprz´tu,
– koszty leasingu i najmu urzàdzeƒ zast´pczych,
– koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
– koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz
zastosowania zewn´trznych mocy produkcyjnych lub us∏ug w zakresie przetwarzania danych.
b) za dodatkowe koszty nieproporcjonalne – uwa˝a
si´ koszty niezale˝ne od d∏ugoÊci okresu przerwy
w pracy sprz´tu obj´tego ubezpieczeniem. Koszty
takie Ubezpieczajàcy ponosi jednorazowo, natychmiast po wystàpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciàg∏oÊci produkcji. W szczególnoÊci sà to:
– koszty jednorazowego przeprogramowania,
– koszty adaptacji sprz´tu,
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– koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego
sprz´tu do wysokoÊci sumy ubezpieczenia podanej w wykazie do polisy ubezpieczenia od szkód
materialnych.
3. Miejscem ubezpieczenia jest miejsce wskazane przez
Ubezpieczajàcego przy ubezpieczeniu sprz´tu od
szkód materialnych – § 3 ust. 2.
§ 14. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty
okreÊlone w § 13 ust. 2 i wymienione we wniosku-kwestionariuszu do polisy, poniesione w nast´pstwie szkody w sprz´cie elektronicznym obj´tym ubezpieczeniem
od szkód materialnych (§ 4 niniejszych warunków).
§ 15. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
1. Ubezpieczeniem nie sà obj´te dodatkowe koszty bezpoÊrednio lub poÊrednio spowodowane przez:
a) szkody w sprz´cie elektronicznym wy∏àczone
z ubezpieczenia od szkód materialnych – § 5 niniejszych warunków,
b) szkody w sprz´cie zabezpieczajàcym system elektronicznego przetwarzania danych,
c) utrat´ danych, uszkodzenie lub zniszczenie noÊników danych,
d) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji na∏o˝one przez w∏adze publiczne,
e) brak kapita∏u na napraw´ lub wymian´ utraconych
lub uszkodzonych przedmiotów,
f) zmiany lub ulepszenia przedmiotów obj´tych ubezpieczeniem,
g) dzia∏anie ognia na ubezpieczony sprz´t elektroniczny pracujàcy bez nadzoru w obiekcie nie posiadajàcym automatycznego systemu alarmowania przeciwpo˝arowego, oraz
h) szkody zaistnia∏e w sprz´cie zast´pujàcym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uleg∏ szkodzie.
§ 16. Suma ubezpieczenia
1. Sum´ ubezpieczenia okreÊla Ubezpieczajàcy i powinna odpowiadaç wartoÊci dodatkowych kosztów zastosowania niezb´dnych Êrodków zast´pczych przez
okres 12 miesi´cy, przy czym:
a) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno byç oparte na
kwocie dziennego odszkodowania oraz kwocie
maksymalnego miesi´cznego limitu odszkodowania okreÊlonej w polisie,
b) wyliczenie sumy ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych powinno byç oparte
na kwocie okreÊlonej w polisie i p∏atnej Ubezpieczajàcemu na poczàtku okresu przestoju spowodowanego szkodà materialnà.
2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy za zgodà PZU S.A. mo˝e podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia. Podwy˝szenie sumy ubezpieczenia pociàga
za sobà op∏at´ dodatkowej sk∏adki liczonej poczàwszy
od pierwszego dnia miesiàca, w którym Ubezpieczajàcy zg∏osi∏ podwy˝szenie sumy ubezpieczenia.

3. Za szkody powsta∏e do dnia nast´pnego po zmianie
sumy ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç na warunkach dotychczasowej umowy.
4. Proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe
ubezpieczane sà na pierwsze ryzyko. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o wyp∏acone odszkodowania.
Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej
sk∏adki liczonej za okres od daty wyp∏acenia odszkodowania do koƒca okresu ubezpieczenia.

§ 17. Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania
1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. stanowi:
a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych – limit odszkodowania podany w polisie,
b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – suma ubezpieczenia podana w polisie.
2. PZU S.A. pokrywa koszty dodatkowe wymienione we
wniosku-kwestionariuszu do polisy pod warunkiem, ˝e
zosta∏y poniesione podczas ustalonego okresu odszkodowawczego:
a) za okres odszkodowawczy uwa˝a si´ uzgodniony
i podany w polisie okres czasu, za który PZU S.A.
zwraca powsta∏e koszty dodatkowe obj´te ochronà
wed∏ug niniejszych warunków ubezpieczenia.
Ustalony okres odszkodowawczy powinien
uwzgl´dniaç czas potrzebny na usuni´cie wszelkich uszkodzeƒ w ubezpieczonym sprz´cie, spowodowanych przez szkod´ obj´tà ubezpieczeniem
od szkód materialnych,
b) je˝eli nie ustalono inaczej okres odszkodowawczy
trwa 12 miesi´cy. Rozpoczyna si´ on po stwierdzeniu przez Ubezpieczajàcego szkody materialnej,
nie wczeÊniej ni˝ w momencie powstania obj´tych
ubezpieczeniem kosztów dodatkowych.
3. W odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody stanowi
dzienny limit odszkodowania okreÊlony w polisie:
a) je˝eli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadajàcych na ka˝dy dzieƒ przestoju ró˝ni si´ od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, poniesione koszty dodatkowe zostajà zsumowane i ograniczone do okreÊlonego limitu
miesi´cznego odszkodowania,
b) odszkodowanie nale˝ne za ca∏y okres odszkodowawczy jest ograniczone do kwoty ustalonego limitu odszkodowania.
4. W odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstaw´ ustalenia wysokoÊci szkody stanowià koszty ograniczone do kwoty sumy ubezpieczenia
ustalonej w polisie.
5. Odszkodowanie ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej
wartoÊci szkody z tym, ˝e od wyliczonej wartoÊci
szkody potràca si´:
a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podany w polisie udzia∏ w∏asny wyra˝ony
liczbà dni roboczych,
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b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podany w polisie udzia∏ w∏asny wyra˝ony procentowo.

Na wniosek Ubezpieczajàcego zap∏ata sk∏adki ubezpieczeniowej mo˝e byç roz∏o˝ona na raty. Terminy
i wysokoÊç kolejnych rat sk∏adki ubezpieczeniowej
okreÊla si´ w polisie. Niezap∏acenie sk∏adki ubezpieczeniowej albo jej raty w okreÊlonym terminie powoduje rozwiàzanie umowy, chyba ˝e strony uzgodni∏y
inny termin op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej albo
jej raty.

6. W razie nie zadzia∏ania w czasie szkody materialnej
Êrodków bezpieczeƒstwa za które udzielono obni˝ki
w ubezpieczeniu zwi´kszonych kosztów dzia∏alnoÊci,
PZU S.A. mo˝e zmniejszyç odszkodowanie w granicach udzielonego wskaênika (procentu) obni˝ki.
7. Nie majà tu zastosowania postanowienia zawarte w
§ 6 ust. 5 niniejszych warunków, dotyczàce niedoubezpieczenia.
Postanowienia ogólne dla Rozdzia∏ów I, II i III
§ 18. Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie
wniosku Ubezpieczajàcego, który wraz z innymi dokumentami wyszczególnionymi w polisie stanowi integralnà cz´Êç umowy.

8. Je˝eli zap∏ata sk∏adki ubezpieczeniowej albo raty
sk∏adki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
dat´ zap∏aty sk∏adki uwa˝a si´ dat´ z∏o˝enia zlecenia
zap∏aty w banku lub w urz´dzie pocztowym na w∏aÊciwy rachunek PZU S.A. pod warunkiem, ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego znajdowa∏a si´ wystarczajàca
iloÊç wolnych Êrodków, w innym przypadku za dat´
zap∏aty sk∏adki ubezpieczeniowej uwa˝a si´ dat´,
w której pe∏na kwota sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej
wymagalnej raty znalaz∏y si´ na rachunku PZU S.A.
w taki sposób, ˝e móg∏ nià dysponowaç.
9. Sk∏adka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

2. Z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych w ust. 3–5,
umow´ uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia
Ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia (polisy).
3. Je˝eli przed up∏ywem 14-tu dni od daty otrzymania
oferty na piÊmie PZU S.A. nie dor´czy∏ Ubezpieczajàcemu dokumentu ubezpieczenia albo nie odmówi∏ zawarcia umowy, umow´ t´ uwa˝a si´ za zawartà
z l5-tym dniem od daty otrzymania oferty przez
PZU S.A..
4. JeÊli dokumenty ubezpieczenia zawierajà postanowienia, które odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onej przez niego oferty lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, PZU S.A. zobowiàzany jest zwróciç Ubezpieczajàcemu na to uwag´ na piÊmie przy dor´czaniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczajàc co najmniej 7-dniowy termin do zg∏oszenia
sprzeciwu.
5. Wobec braku sprzeciwu Ubezpieczajàcego co do
przypadku o którym mowa w ust. 4 umow´ uwa˝a si´
za zawartà nast´pnego dnia po up∏ywie wyznaczonego terminu do jego zg∏oszenia.
6. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà, nale˝nà PZU S.A. za czas
trwania odpowiedzialnoÊci okreÊlony w umowie ubezpieczenia, oblicza si´ na podstawie obowiàzujàcej taryfy w zale˝noÊci mi´dzy innymi od rodzaju mienia,
sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz obni˝ek lub podwy˝ek sk∏adki ubezpieczeniowej wynikajàcych z oceny ryzyka, ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia, jednorazowej op∏aty sk∏adki
ubezpieczeniowej, wysokoÊci udzia∏u w∏asnego, przebiegu ubezpieczenia, kontynuacji ubezpieczenia
w PZU S.A..
7. Sk∏adka ubezpieczeniowa powinna byç zap∏acona
w ca∏oÊci w formie gotówkowej lub – w porozumieniu
z PZU S.A. w formie bezgotówkowej z chwilà zawarcia umowy.

§ 19. Poczàtek i koniec odpowiedzialnoÊci
1. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si´ od dnia
nast´pnego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak
ni˝ dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki w ca∏oÊci
(albo pierwszej raty), chyba ˝e w umowie przewidziano inny termin odpowiedzialnoÊci.
2. Okres ubezpieczenia liczy si´ od dnia rozpocz´cia
odpowiedzialnoÊci PZU S.A. i trwa 12 miesi´cy (1 rok
ubezpieczeniowy), chyba ˝e umow´ zawarto na okres
krótszy (umowa krótkoterminowa) lub umówiono si´
inaczej.
3. Ciàg∏oÊç odpowiedzialnoÊci PZU S.A. z tytu∏u zawartej umowy zostaje zachowana, je˝eli spe∏nione zostanà nast´pujàce warunki :
a) suma ubezpieczenia zosta∏a przez Ubezpieczajàcego zaktualizowana,
b) sk∏adka na nast´pny okres ubezpieczenia op∏acona zosta∏a najpóêniej w terminie 30 dni (13-sty
miesiàc) po up∏ywie bie˝àcego okresu ubezpieczenia. Wówczas do dnia nast´pnego po op∏aceniu
sk∏adki odpowiedzialnoÊç PZU S.A. za szkody powsta∏e w 13-stym miesiàcu realizowana jest na
warunkach dotychczas zawartej umowy.
4. Je˝eli umowa jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç
od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego od obowiàzku op∏acenia sk∏adki za
okres, w jakim PZU S.A. udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.
5. Ka˝da ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp∏aty odszkodowania lub dor´czenia odmowy wyp∏aty odszkodowania mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia,
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z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
W razie wypowiedzenia umowy sk∏adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko
wtedy, gdy nie wyp∏acono odszkodowania.
6. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. z tytu∏u umowy ubezpieczenia koƒczy si´ i umowa ulega rozwiàzaniu:
a) z up∏ywem okresu ubezpieczenia okreÊlonego
w polisie – z wyjàtkiem przypadku o którym mowa
w ust. 3,
b) z dniem przeniesienia w∏asnoÊci przedmiotów obj´tych ubezpieczeniem na inne osoby – za wyjàtkiem, gdy przeniesienie to nastàpi∏o na rzecz banku (przew∏aszczenie), chyba ˝e PZU S.A. wyrazi∏
zgod´ na kontynuacj´ umowy,
c) gdy dzia∏alnoÊç Ubezpieczajàcego zostanie przerwana lub przej´ta przez likwidatora w zwiàzku
z rozpocz´ciem procesu likwidacyjnego firmy –
z dniem zajÊcia zmiany,
d) z chwilà wyczerpania si´ sumy ubezpieczenia
w wyniku wyp∏aty odszkodowania lub odszkodowaƒ, o ile Ubezpieczajàcy nie zap∏aci∏ sk∏adki uzupe∏niajàcej zgodnie z § 11 ust. 5 i § 16 ust. 4,
e) w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ka˝dà ze stron – z up∏ywem terminu wypowiedzenia,
f) w przypadku nie zap∏acenia raty sk∏adki ubezpieczeniowej.
7. W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia
przed up∏ywem koƒcowego terminu okreÊlonego
w polisie, sk∏adka za niewykorzystany czas ubezpieczenia podlega zwrotowi. Sk∏adka ubezpieczeniowa
zwracana jest Ubezpieczajàcemu, na jego wniosek.
Przy dokonywaniu zwrotu PZU S.A. potràca z tytu∏u
poniesionych kosztów kwot´ stanowiàcà 15% sk∏adki
podlegajàcej zwrotowi. Potràcenia nie stosuje si´
w przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia
w trybie okreÊlonym w § 19 ust. 4 oraz w przypadku
gdy umow´ ubezpieczenia wypowiedzia∏ PZU S.A.
8. Zwrot sk∏adki ubezpieczeniowej za niewykorzystany
okres ubezpieczenia nie przys∏uguje, gdy PZU S.A.
wyp∏aci∏ lub zobowiàza∏ si´ wyp∏aciç jakiekolwiek odszkodowanie.
§ 20. Obowiàzki Ubezpieczajàcego
1. Przed zawarciem ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest:
a) podaç do wiadomoÊci PZU S.A. wszystkie znane
sobie okolicznoÊci istotne dla oceny ryzyka, ustalenia zakresu odpowiedzialnoÊci i majàce wp∏yw
na wysokoÊç sk∏adki, o które PZU S.A. pyta∏ przed
zawarciem umowy. Je˝eli PZU S.A. zawar∏ umow´
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini´te
okolicznoÊci uwa˝a si´ za nieistotne,
b) dostarczyç PZU S.A. wykaz ubezpieczanych
przedmiotów z charakterystykà (dane identyfikacyjne) oraz wartoÊcià zadeklarowanà do ubezpieczenia (sumà ubezpieczenia).
2. W trakcie trwania ubezpieczenia Ubezpieczajàcy we
w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt zobowiàzany jest:

a) informowaç PZU S.A. o wszelkich zmianach dotyczàcych ubezpieczonych przedmiotów np. o u˝ytkowaniu, w∏asnoÊci lub innych wa˝nych dla ryzyka
okolicznoÊciach,
b) stosowaç si´ do wymagaƒ i zaleceƒ producenta
dotyczàcych utrzymania sprz´tu w dobrym stanie
technicznym zapewniajàcym prawid∏owà jego eksploatacj´ oraz stosowaç wszelkie Êrodki ostro˝noÊci w celu unikni´cia szkód,
c) zapewniç ka˝dorazowo przedstawicielowi PZU S.A.
dost´p do przedmiotu obj´tego ubezpieczeniem
w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka.
3. W przypadku powstania szkody obowiàzkiem Ubezpieczajàcego jest:
a) niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 godzin od
chwili uzyskania wiadomoÊci o szkodzie, powiadomiç o tym fakcie PZU S.A.; je˝eli informacj´ dla
PZU S.A. przekazano ustnie, nale˝y jà w okresie
7 dni potwierdziç pisemnie,
b) w czasie okreÊlonym jak w pkt. a) powiadomiç Policj´ o ka˝dej szkodzie mogàcej powstaç wskutek
przest´pstwa,
c) u˝yç wszelkich dost´pnych Êrodków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia
bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed dalszà
szkodà,
d) pozostawiç miejsce szkody bez dokonywania
zmian do czasu ogl´dzin przez przedstawiciela
PZU S.A., chyba ˝e zmiana jest niezb´dna w celu
zabezpieczenia mienia pozosta∏ego po szkodzie
lub zmniejszenia szkody. PZU S.A. nie mo˝e powo∏ywaç si´ na ten zakaz, je˝eli nie rozpoczà∏
czynnoÊci likwidacyjnych w ciàgu 7 dni od daty
uzyskania zawiadomienia o szkodzie,
e) udzieliç przedstawicielowi PZU S.A. pomocy i wyjaÊnieƒ w ustalaniu okolicznoÊci powstania szkody,
jej przedmiotu i wysokoÊci,
f) sporzàdziç na w∏asny koszt i przedstawiç PZU S.A.
w ustalonym terminie i formie rachunek strat wraz
z dokumentacjà êród∏owà, stanowiàcà podstaw´
sporzàdzenia rachunku szkody.
4. W razie niedope∏nienia przez Ubezpieczajàcego któregokolwiek z obowiàzków, o których mowa w ust. 2, 3,
PZU S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania
w cz´Êci lub w ca∏oÊci, chyba ˝e niedope∏nienie obowiàzków nie mia∏o wp∏ywu na powstanie szkody lub
ustalenie okolicznoÊci jej powstania i rozmiaru.

§ 21. Wyp∏ata odszkodowania.
Rozpatrywanie skarg i za˝aleƒ
1. PZU S.A. wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2. Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
PZU S.A. albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´
niemo˝liwe, odszkodowanie powinno byç wyp∏acone
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci
by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodo-
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wania PZU S.A. powinien wyp∏aciç w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. PZU S.A. jest zobowiàzany:
a) po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia
losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego oraz przeprowadzenia post´powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego
zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania, a tak˝e do poinformowania pisemnie lub drogà elektronicznà Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego lub Uprawnionego
z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odszkodowania,
b) je˝eli w terminach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie wyp∏aci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie
osoby zg∏aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, a tak˝e do wyp∏acenia bezspornej cz´Êci
odszkodowania,
c) je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wyst´pujàcej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, wskazujàc na
okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania – informacja ta powinna zawieraç
pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na
drodze sàdowej,
d) do udost´pnienia Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu oraz Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
informacji i dokumentów, które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci PZU S.A. i wysokoÊci odszkodowania – Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony oraz
Uprawniony z umowy ubezpieczenia majà prawo
wglàdu do akt szkodowych i sporzàdzenia na swój
koszt odpisów lub kserokopii akt szkodowych,
e) na ˝àdanie Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
oraz Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do
udost´pnienia posiadanych przez siebie informacji
zwiàzanych z wypadkiem lub zdarzeniem b´dàcym
podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A.
oraz ustalenia okolicznoÊci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie˝ wysokoÊci odszkodowania.
4. Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu i Uprawnionemu
z umowy ubezpieczenia przys∏uguje prawo wniesienia
pisemnej skargi bàdê za˝alenia, dotyczàcych realizacji
przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem
skargi i za˝alenia, w∏aÊciwym do ich rozpatrzenia, jest
osoba kierujàca jednostkà organizacyjnà PZU S.A.,
której dzia∏ania skarga lub za˝alenie dotyczy.

PREZES ZARZÑDU PZU S.A.

Cezary Stypu∏kowski

5. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie,
na piÊmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub za˝alenia.
§ 22. Roszczenia regresowe
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania PZU S.A. mo˝e dochodziç roszczeƒ od osoby odpowiedzialnej za szkod´ do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania. Je˝eli
PZU S.A. pokry∏ tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje pierwszeƒstwo w zaspokojeniu pozosta∏ej cz´Êci roszczeƒ przed roszczeniami PZU S.A.
2. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody PZU S.A. zrzek∏ si´
roszczeƒ przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkod´, PZU S.A. mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie si´ lub
ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp∏aceniu odszkodowania PZU S.A. mo˝e ˝àdaç od
Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.
§ 23. Postanowienia koƒcowe
1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia, jakie w zwiàzku
z umowà ubezpieczenia sk∏adane sà przez strony
umowy ubezpieczenia, powinny byç dokonywane na
piÊmie i dor´czane za pokwitowaniem lub przesy∏ane
listem poleconym. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ miejsce zamieszkania lub siedzib´ i nie zawiadomi∏ o tym
PZU S.A., zawiadomienia lub oÊwiadczenia skierowane przez PZU S.A. listem poleconym na ostatni jego
adres wywierajà skutki prawne od chwili, w której dosz∏yby, gdyby nie dokonano zmiany adresu.
2. Sprawy wynikajàce z umowy ubezpieczenia rozpatrywane b´dà zgodnie z prawem polskim. Powództwo
o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia
mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia lub nie uwzgl´dnionych dodatkowo
majà zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
4. Tracà moc ogólne warunki ubezpieczenia sprz´tu
elektronicznego zatwierdzone Uchwa∏à Nr UZ/131/97
Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ S.A.
z dnia 25 lipca 1997 r.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
po dniu 31 grudnia 2003 r.

WICEPREZES ZARZÑDU PZU S.A.

Piotr Kowalczewski
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Za∏àcznik Nr 1 – do ogólnych warunków ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego zatwierdzonych Uchwa∏à
Nr UZ/349/2002 Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu
Ubezpieczeƒ S.A., z dnia 6 sierpnia 2002 roku ze
zmianami zatwierdzonymi Uchwa∏à Nr UZ/470/2003
Zarzàdu Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spó∏ka
Akcyjna z dnia 7 paêdziernika 2003 roku.

Nr

Klauzula – Nazwa

Rozszerzenie

Ograniczenie

1

2

3

4

Ubezpieczenie sprz´tu
101/1 przenoÊnego (w tym
telefonów komórkowych)
101/2 Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego na sta∏e
w pojazdach

Odr´bne
uregulowanie
5

Ochrona
dodatkowa
6

1

X

142

Huragan

X

143

Fracht lotniczy z zagranicy

X

144

Koszty dojazdów
specjalistów/ ekspertów z
zagranicy

X

Koszty ponownego
nape∏niania automatycznych
urzàdzeƒ gaÊniczych

X

Ubezpieczenie
sprz´tu/cz´Êci od szkód
materialnych od daty
dostawy do daty w∏àczenia
do eksploatacji

X

146

147

Rozszerzenie zakresu
terytorialnego

X

103

Zrzeczenie si´ prawa
do regresu

X

Wy∏àczenie ryzyka
dzia∏ania ognia

X

107

Wy∏àczenie ryzyka kradzie˝y
z w∏amaniem i rabunku

X

108

Wy∏àczenie ryzyka
dzia∏ania wody

X

109

Ograniczenie odpowiedzialnoÊci przy umowie najmu/
leasingu/dzier˝awy

X

WartoÊç odszkodowania
przy umowie najmu/leasingu/dzier˝awy

X

121/3 Wy∏àczenie lamp
elektronowych
125
126

Dodatkowe koszty w sprz´cie zabezpieczajàcym system elektronicznego przetwarzania danych

X

X
X

Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego w wozach
transmisyjnych

X
X

Urzàdzenia do jàdrowego
rezonansu magnetycznego

132

Odszkodowanie w gotówce
(do wartoÊci rzeczywistej
sprz´tu)

135

Ubezpieczenie endoskopów

X

137

Automatyczne w∏àczenie
do ochrony ubezpieczeniowej sprz´tu nowo nabytego

X

X

X

X

Klauzula 101/1 – Ubezpieczenie sprz´tu
przenoÊnego (w tym telefonów
komórkowych)
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w elektronicznym
sprz´cie przenoÊnym (równie˝ w telefonach komórkowych) u˝ytkowanym do celów s∏u˝bowych poza miejscem ubezpieczenia okreÊlonym w polisie.
W przypadku kradzie˝y z w∏amaniem ubezpieczonych
przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada tylko wtedy
gdy:
– pojazd posiada trwa∏e zadaszenie (jednolita sztywna
konstrukcja),
– w trakcie postoju podczas transportu pojazd zosta∏ prawid∏owo zamkni´ty na wszystkie istniejàce zamki i w∏àczony zosta∏ sprawnie dzia∏ajàcy system alarmowy,
– kradzie˝ z w∏amaniem mia∏a miejsce pomi´dzy godzinà 6.00 a 22.00 (ograniczeƒ czasowych nie stosuje
si´, gdy pojazd z transportowanym sprz´tem by∏ pozostawiony na parkingu strze˝onym lub w zamkni´tym gara˝u),
– sprz´t pozostawiony w pojeêdzie jest niewidoczny
z zewnàtrz, np. w baga˝niku.
W ka˝dym przypadku utraty sprz´tu (w tym równie˝
telefonów komórkowych) w wyniku kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku Ubezpieczajàcy ponosi udzia∏ w∏asny
w wysokoÊci 25% wartoÊci szkody, nie mniejszy jednak
od ustalonego w polisie.
PZU S.A. nie odpowiada za szkody obj´te polisà Auto-Casco i OC oraz powsta∏e wskutek niew∏aÊciwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego
braku.

X

105

121/1 Ubezpieczenie lamp
od wszystkich ryzyk

Transport noÊników danych

303/1 Dodatkowe koszty w
sprz´cie przenoÊnym

102

Ubezpieczenie noÊników
obrazu w urzàdzeniach
fotokopiujàcych
(b´bny selenowe)

6
X

201

101/4 Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego na sta∏e na
jednostkach p∏ywajàcych

120

5

X

X

110

4

Trz´sienie ziemi

X

101/3 Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego na sta∏e
w samolotach

Tymczasowe magazynowanie
lub chwilowa przerwa
w eksploatacji sprz´tu

3

141

301

104

2

X

140/1 Strajki, rozruchy, zamieszki
wewn´trzne

X

140/2 Terroryzm, sabota˝

X

Kauzula 101/2 – Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego
na sta∏e w pojazdach
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. roz— 11 —
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szerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w elektronicznym
sprz´cie zainstalowanym na sta∏e wewnàtrz pojazdu lub
przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i u˝ywanym
lub przewo˝onym w celach s∏u˝bowych w obr´bie terytorialnych granic: ................................................................
PZU S.A. jest zobowiàzany do wyp∏aty odszkodowania
za utrat´ sprz´tu z powodu kradzie˝y z w∏amaniem tylko
wtedy gdy:
– pojazd posiada trwa∏e zadaszenie (jednolita sztywna
konstrukcja),
– pojazd zosta∏ odpowiednio zabezpieczony (zamkni´ty
na wszystkie istniejàce zamki i w∏àczony zosta∏
sprawnie dzia∏ajàcy system alarmowy),
– kradzie˝ z w∏amaniem mia∏a miejsce pomi´dzy godzinà 6.00 a 22.00 (ograniczeƒ czasowych nie stosuje
si´, gdy pojazd z transportowanym sprz´tem by∏ pozostawiony na parkingu strze˝onym lub w zamkni´tym gara˝u).
PZU S.A. nie odpowiada za szkody obj´te polisà
Auto-Casco i OC.
Klauzula 101/3 – Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego
na sta∏e w samolotach
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody z tytu∏u utraty lub uszkodzenia
sprz´tu elektronicznego zainstalowanego w samolocie.
Miejscem ubezpieczenia jest samolot, okreÊlony w umowie ubezpieczenia. Kiedy ubezpieczony sprz´t zostaje
przeniesiony na inny statek powietrzny, Ubezpieczajàcy
jest zobowiàzany w terminie 2 dni roboczych od chwili zajÊcia zmian powiadomiç o tym fakcie PZU S.A. Zaniechanie tego obowiàzku powoduje wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej sprz´tu przeniesionego. PZU S.A. nie odpowiada za szkody, które mogà byç ubezpieczone w ramach ubezpieczenia Casco-lotnicze.
Klauzula 101/4 – Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego zamontowanego
na sta∏e na jednostkach
p∏ywajàcych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody z tytu∏u utraty lub uszkodzenia
sprz´tu elektronicznego zainstalowanego na jednostce
p∏ywajàcej. Miejscem ubezpieczenia jest jednostka p∏ywajàca okreÊlona w umowie ubezpieczenia. Kiedy ubezpieczony sprz´t zostaje przeniesiony na innà jednostk´ p∏ywajàcà, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany w terminie
2 dni roboczych od chwili zajÊcia zmian powiadomiç o tym
fakcie PZU S.A. Zaniechanie tego obowiàzku powoduje
wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej sprz´tu przeniesionego.
PZU S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane
przez miny i torpedy oraz szkody, które sà konsekwencjà
ca∏kowitej utraty sprz´tu elektronicznego w zwiàzku
z utratà jednostki p∏ywajàcej.

Klauzula 102 – Rozszerzenie zakresu
terytorialnego
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ zakres terytorialny ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego jest rozszerzony i obejmuje: .............................................................
Klauzula 103 – Zrzeczenie si´ prawa do regresu
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. zrzeka si´ swoich praw do regresu z tytu∏u szkody w sprz´cie
elektronicznym wobec osób trzecich lub ich pracowników,
u˝ytkujàcych ubezpieczony sprz´t za zgodà Ubezpieczajàcego.
Zrzeczenie si´ prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrzàdzi∏y szkod´ umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa.
Klauzula ta nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.
Klauzula 104 – Tymczasowe magazynowanie
lub chwilowa przerwa w eksploatacji
sprz´tu
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝
PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody z tytu∏u utraty
lub uszkodzenia sprz´tu elektronicznego, który wczeÊniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje
chwilowo nie u˝ytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.
Przez termin „tymczasowo” rozumie si´ okres nie przekraczajàcy 6 m-cy.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajÊcia zmian powiadomiç PZU S.A.
o dacie rozpocz´cia tymczasowego magazynowania
oraz o miejscu magazynowania je˝eli jest ono inne ni˝
by∏o to okreÊlone w polisie. Zaniechanie tego obowiàzku
powoduje wygaÊni´cie ochrony ubezpieczeniowej sprz´tu
ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za sprz´t magazynowany w celach handlowych lub najmu.
Klauzula 105 – Wy∏àczenie ryzyka dzia∏ania ognia
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e w sprz´cie
elektronicznym, a spowodowane przez dzia∏anie ognia
i inne zdarzenia w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt c).
Klauzula 107 – Wy∏àczenie ryzyka kradzie˝y
z w∏amaniem i rabunku
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za szkody w sprz´cie elektronicznym
spowodowane zagini´ciem na skutek kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt b) oraz za
szkody materialne zwiàzane z którymÊ z tych zdarzeƒ
(np. Êwiadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie).
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Klauzula 108 – Wy∏àczenie ryzyka dzia∏ania
wody
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za szkody w sprz´cie elektronicznym
spowodowane przez dzia∏anie wody i inne zdarzenia w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt d).
Klauzula 109 – Ograniczenie odpowiedzialnoÊci
przy umowie najmu/leasingu/dzier˝awy
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. ogranicza
ochron´ ubezpieczeniowà i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za
sprz´t elektroniczny ubezpieczony przez najemc´/leasingobiorc´/dzier˝awc´ wy∏àcznie od zagro˝eƒ nie obj´tych odpowiedzialnoÊcià wynikajàcà z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzier˝awy.
Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku,
kiedy Ubezpieczajàcy jest najemcà/leasingobiorcà lub
dzier˝awcà ubezpieczonego sprz´tu.
Klauzula 110 – WartoÊç odszkodowania przy umowie
najmu/leasingu/dzier˝awy
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ w przypadku
szkody ca∏kowitej w ubezpieczonym sprz´cie oddanym
w najem/leasing/dzier˝aw´, górnà granicà odszkodowania jest suma ubezpieczenia pomniejszona o op∏aty z tytu∏u umowy najmu/leasingu/dzier˝awy wniesione do dnia
powstania szkody.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku,
kiedy Ubezpieczajàcy oddaje ubezpieczony sprz´t w najem/leasing/dzier˝aw´.
Klauzula 120 – Ubezpieczenie noÊników obrazu
w urzàdzeniach fotokopiujàcych
(b´bny selenowe)
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ z zastrze˝eniem poni˝szych ustaleƒ dotyczàcych likwidacji szkód odpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozszerzona zostaje o szkody w b´bnach selenowych urzàdzeƒ fotokopiujàcych.
Zasady likwidacji szkód w b´bnach selenowych:
– w przypadku szkód spowodowanych dzia∏aniem ognia,
wody lub kradzie˝y z w∏amaniem oraz rabunku odszkodowanie wyp∏acone b´dzie w wartoÊci odtworzeniowej,
– w przypadku szkód spowodowanych przez inne ni˝
wymienione wy˝ej ryzyka, wartoÊç odtworzeniowa b´dzie zmniejszona o wskaênik zu˝ycia,
– wskaênik zu˝ycia okreÊlany jest jako stosunek liczby
kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urzàdzenia.
Klauzula 121/1 – Ubezpieczenie lamp od
wszystkich ryzyk
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ odpowiedzialnoÊç PZU S.A. za utrat´ lub uszkodzenie lamp zostaje

rozszerzona na wszystkie ryzyka na nast´pujàcych warunkach:
– przy szkodach spowodowanych dzia∏aniem ognia, wody lub kradzie˝y z w∏amaniem oraz rabunku, odszkodowanie wyp∏acone b´dzie w pe∏nej wartoÊci odtworzeniowej, tak samo jak za pozosta∏e cz´Êci ubezpieczonego przedmiotu,
– przy szkodach, które zosta∏y spowodowane przez inne ni˝ wymienione wy˝ej ryzyka wartoÊç odtworzeniowa b´dzie zmniejszona z tytu∏u zu˝ycia lamp do momentu wystàpienia szkody zgodnie ze wspó∏czynnikiem zu˝ycia podanym w pkt a) – Tabelà nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych
zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).
a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych
– patrz pkt b))

Tabela nr 1
Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
miesi´czny
u˝ytkowania
wspó∏czynnik

• Lampy rentgenowskie
(poza medycynà)
• Lampy laserowe (poza medycynà)

6 miesi´cy

5,5 %

• Lampy rentgenowskie-anodowe
– w szpitalach, oddzia∏ach
radiologicznych,
• Lampy laserowe (w medycynie),
• Lampy elektronopromieniowe
(CRT) w zapisie
FOTO (poza medycynà)
• Lampy analizujàce (poza medycynà)
• Tyratron (w medycynie)

12 miesi´cy

3,0 %

• Lampy kineskopowe (poza medycynà)
• Lampy wysokiej cz´stotliwoÊci
(poza medycynà)

18 miesi´cy

2,5 %

• Rentgeny-lampy anodowe przy cz´Êciach
rentgenologicznych (w medycynie)
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pami´ciowe (poza medycynà)
• Lampy fotopowielaczy (poza medycynà)

24 miesiàce

2,0 %

24 miesiàce

1,5 %

• Lampy regulacyjne/stabilizujàce
(w medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniajàce
obraz (w medycynie)
• Lampy analizujàce / Kineskopy
(w medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego
(w medycynie)

Okres eksploatacji rozpoczyna si´ z chwilà pierwszego
uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji
u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotowà anodà
zdalnie wy∏àczanych i lamp p∏askich w tomografii
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawk´ procentowà obliczonà zgodnie z nast´pujàcym schematem:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (w∏àczeƒ) godzin lub miesi´cy eksploatacji
realizowanej z u˝yciem odnoÊnej lampy (w∏àcznie
z okresem u˝ytkowania przez poprzedniego w∏aÊciciela) przed wystàpieniem szkody, zale˝nie od
tego, na której z powy˝szych metod obliczania zu˝ycia oparte sà warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez
producenta lamp obejmujàcy liczb´ w∏àczeƒ, godzin i m-cy eksploatacji,
X = wspó∏czynnik zale˝ny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
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a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
– wspó∏czynnik 1,
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozosta∏o nie wi´cej ni˝ 6 m-cy do zakoƒczenia okresu gwarancji
– wspó∏czynnik 0,75,
c) lampy nie posiadajàce gwarancji producenta
– wspó∏czynnik 0,30,
Y = wspó∏czynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie
– wspó∏czynnik 2,
b) lampy zdalnie wy∏àczane/lampy p∏askie
– wspó∏czynnik 3.
Je˝eli nie zosta∏a udzielona gwarancja standardowa,
wówczas zastosowanie znajdujà indywidualne warunki
udzielonej gwarancji.
Klauzula 121/3 – Wy∏àczenie lamp elektronowych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ odpowiedzialnoÊç PZU S.A. za utrat´ lub uszkodzenie lamp elektronowych zosta∏a ca∏kowicie wy∏àczona z zakresu
ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula 125 – Ubezpieczenie sprz´tu
elektronicznego w wozach
transmisyjnych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. odpowiada
za szkody w sprz´cie elektronicznym stanowiàcym wyposa˝enie wozów transmisyjnych tylko wtedy, kiedy spe∏nione
sà nast´pujàce Êrodki bezpieczeƒstwa:
– corocznie przeprowadzana jest przez wykwalifikowane
s∏u˝by techniczne kontrola stanu technicznego wozu
transmisyjnego,
– wóz transmisyjny wyposa˝ony jest w automatyczne
urzàdzenia przeciwpo˝arowe i przeciwkradzie˝owe
lub znajduje si´ pod sta∏ym dozorem osób profesjonalnie zajmujàcych si´ ochronà mienia. Ochrona taka nie
jest wymagana, kiedy pojazd jest zamkni´ty na parkingu strze˝onym lub jest pozostawiony w zamkni´tym
gara˝u,
– urzàdzenia przeciwpo˝arowe nape∏nione sà wystarczajàcà iloÊcià nieniszczàcego sprz´t elektroniczny Êrodka
gaÊniczego np. CO 2 lub halonu. Dodatkowo w pojeêdzie znajduje si´ wystarczajàca liczba r´cznych gaÊnic.
PZU S.A. nie odpowiada za szkody obj´te polisà AutoCasco i OC.
Klauzula 126 – Urzàdzenia do jàdrowego rezonansu
magnetycznego
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. odpowiada za szkody w urzàdzeniach do jàdrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urzàdzenia zawarta zosta∏a umowa o ca∏kowitej konserwacji.
W ramach niniejszej umowy Êrodki ch∏odzàce takie jak:
hel, azot itp. sà materia∏ami pomocniczymi w rozumieniu
§ 5 ust. 3 o.w.u. sprz´tu elektronicznego.
Koszty ogrzewania i / lub och∏adzania kriostatem
sà tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku z obowiàzkiem wyp∏aty odszkodo-

wania za szkod´ w ubezpieczonym sprz´cie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprz´cie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany sà tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku
z obowiàzkiem wyp∏aty odszkodowania za szkod´
w ubezpieczonym sprz´cie, o ile uwzgl´dniono te koszty
podczas ustalania wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
Klauzula 132 – Odszkodowanie w gotówce (do
wartoÊci rzeczywistej sprz´tu)
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. wyp∏aca
odszkodowanie za utrat´ lub uszkodzenie ubezpieczonego sprz´tu w gotówce do wysokoÊci rzeczywistej wartoÊci
tego sprz´tu bezpoÊrednio przed powstaniem szkody.
Rzeczywista wartoÊç w gotówce dla lamp elektronowych jest okreÊlana zgodnie z Klauzulà nr 121/1.
Klauzula 135 – Ubezpieczenie endoskopów
oraz urzàdzeƒ do terapii do˝ylnej
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w urzàdzeniach do
endoskopii oraz do terapii do˝ylnej wy∏àcznie pod nast´pujàcymi warunkami:
– w czasie przeprowadzania badaƒ zachowane zostanà
warunki bezpieczeƒstwa, wymagane do zachowania
urzàdzenia w nale˝ytym stanie,
– przyrzàdy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogà zostaç zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest za∏amany w zgi´ciu,
– przestrzegane sà ka˝dorazowo zalecenia producenta dotyczàce odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narz´dzi, obs∏ugi, konserwacji i przechowywania.
Klauzula 137 – Automatyczne w∏àczenie do ochrony
ubezpieczeniowej sprz´tu nowo
nabytego
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza ochron´ ubezpieczeniowà na nowo nabyty sprz´t
lub na sprz´t w posiadanie którego Ubezpieczajàcy
wszed∏ w trakcie trwania umowy, a wzrost wartoÊci tego
sprz´tu nie przekroczy∏ 30% ∏àcznej sumy ubezpieczenia
pod warunkiem, ˝e:
– automatyczne w∏àczenie do ochrony ubezpieczeniowej
nast´puje z chwilà wpisu nowego sprz´tu do rejestru
Êrodków trwa∏ych,
– do dnia ............................................Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest poinformowaç PZU S.A. o sprz´cie
nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia
umowy,
– do dnia ............................................ Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest poinformowaç PZU S.A. o sprz´cie
nabytym i zarejestrowanym w okresie ..........................
Sk∏adka za sprz´t zg∏aszany do ubezpieczenia b´dzie
naliczana od 1 dnia miesiàca, w którym sprz´t zosta∏
zg∏oszony do ubezpieczenia.
Klauzula 140/1 – Strajki, rozruchy, zamieszki
wewn´trzne
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienio-
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nych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w nast´pstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewn´trznych do
sumy wynoszàcej ........................................... z∏
(suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”).
Nie stosuje si´ zasady niedoubezpieczenia.
Po ka˝dej szkodzie, obie strony zgodnie z § 19
ust. 5 o.w.u. sprz´tu elektronicznego majà mo˝liwoÊç
wypowiedzenia umowy w cz´Êci dotyczàcej niniejszej
klauzuli. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o odszkodowanie wyp∏acone w danym okresie ubezpieczenia.
Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki liczonej za okres od daty wyp∏acenia odszkodowania
do koƒca okresu ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
– strajk – uwa˝a si´ celowà przerw´ w pracy wi´kszej
grupy pracowników w celu wymuszenia ˝àdaƒ ekonomicznych lub politycznych,
– zamieszki – uwa˝a si´ gwa∏towne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko w∏adzy
w celu zmiany istniejàcego porzàdku prawnego,
– rozruchy – uwa˝a si´ gwa∏towne demonstracje, które
nie mieszczà si´ w kategorii zamieszek.
Klauzula 140/2 – Terroryzm, sabota˝
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody w sprz´cie elektronicznym powsta∏e w nast´pstwie aktów terroryzmu lub sabota˝u do sumy wynoszàcej ........................................... z∏
(suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”).
Nie stosuje si´ zasady niedoubezpieczenia.
Po ka˝dej szkodzie, obie strony zgodnie z § 19
ust. 5 o.w.u. sprz´tu elektronicznego majà mo˝liwoÊç
wypowiedzenia umowy w cz´Êci dotyczàcej niniejszej
klauzuli. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o odszkodowanie wyp∏acone w danym okresie ubezpieczenia.
Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki liczonej za okres od daty wyp∏acenia odszkodowania
do koƒca okresu ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
– akty terroryzmu – uwa˝a si´ dzia∏anie jakiejkolwiek
osoby w imieniu lub w powiàzaniu z jakàkolwiek organizacjà wyst´pujàcà w celu obalenia rzàdu lub wywarcia na niego wp∏ywu (de iure lub de facto) przy u˝yciu
si∏y lub przemocy,
– sabota˝ – uwa˝a si´ zamierzonà dezorganizacj´ pracy przez uchylenie si´ od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprz´tu i narz´dzi
pracy.
Klauzula 141 – Trz´sienie ziemi
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w sprz´cie
elektronicznym w nast´pstwie trz´sienia ziemi.
Klauzula 142 – Huragan
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmie-

nionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A.
ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody w sprz´cie elektronicznym spowodowane przez huragan.
Klauzula 143 – Fracht lotniczy z zagranicy
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe
koszty dostawy frachtem lotniczym z zagranicy cz´Êci
zamiennych dla naprawy sprz´tu po szkodzie do sumy
wynoszàcej ...................................... z∏ (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”). Nie stosuje si´
zasady niedoubezpieczenia.
Po ka˝dej szkodzie, obie strony zgodnie z § 19
ust. 5 o.w.u. sprz´tu elektronicznego majà mo˝liwoÊç wypowiedzenia umowy w cz´Êci dotyczàcej niniejszej klauzuli. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o odszkodowanie wyp∏acone w danym okresie ubezpieczenia. Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki liczonej za
okres od daty wyp∏acenia odszkodowania do koƒca
okresu ubezpieczenia.
Klauzula 144 – Koszty dojazdu specjalistów/ekspertów
z zagranicy
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A.
w przypadku szkody rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty dojazdu specjalistów/ekspertów z zagranicy, do sumy wynoszàcej ........................................ z∏
(suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”).
Nie stosuje si´ zasady niedoubezpieczenia.
Po ka˝dej szkodzie, obie strony zgodnie z § 19
ust. 5 o.w.u. sprz´tu elektronicznego majà mo˝liwoÊç wypowiedzenia umowy w cz´Êci dotyczàcej niniejszej klauzuli. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o odszkodowanie wyp∏acone w danym okresie ubezpieczenia. Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki liczonej za
okres od daty wyp∏acenia odszkodowania do koƒca okresu ubezpieczenia.
Klauzula 146 – Koszty ponownego nape∏niania
automatycznych urzàdzeƒ
gaÊniczych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A.
w przypadku szkody, rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty ponownego nape∏nienia automatycznych urzàdzeƒ gaÊniczych, które to urzàdzenia zosta∏y
obj´te ochronà ubezpieczeniowà w ramach Rozdzia∏u
I o.w.u. sprz´tu elektronicznego.
Koszty ponownego nape∏nienia automatycznych urzàdzeƒ gaÊniczych ubezpiecza si´ do sumy wynoszàcej
............................................ z∏ (suma ubezpieczenia wg
zasady „pierwszego ryzyka”), pod nast´pujàcymi warunkami, i˝:
– u˝ycie urzàdzeƒ gaÊniczych zapobieg∏o powstaniu
szkody z powodu po˝aru, którego skutki by∏y obj´te
ochronà ubezpieczenia, albo
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– utracono czynniki gaÊnicze w wyniku fa∏szywego alarmu, który by∏ rezultatem zadzia∏ania czujek przeciwpo˝arowych lub zdarzeniem wadliwoÊci urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych lub gaÊniczych.
Po ka˝dej szkodzie, obie strony zgodnie z § 19
ust. 5 o.w.u. sprz´tu elektronicznego majà mo˝liwoÊç wypowiedzenia umowy w cz´Êci dotyczàcej niniejszej klauzuli. Sum´ ubezpieczenia zmniejsza si´ o odszkodowanie wyp∏acone w danym okresie ubezpieczenia. Uzupe∏nienie sumy ubezpieczenia nast´puje na wniosek Ubezpieczajàcego po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki liczonej za
okres od daty wyp∏acenia odszkodowania do koƒca okresu ubezpieczenia. Nie stosuje si´ zasady niedoubezpieczenia.
Klauzula 147 – Ubezpieczenie sprz´tu/cz´Êci od
szkód materialnych na czas od daty
dostawy do daty w∏àczenia do
eksploatacji
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialnoÊç za szkody materialne powsta∏e w sprz´cie elektronicznym/cz´Êciach od daty dostawy do planowanej daty w∏àczenia do eksploatacji pod warunkiem, ˝e:
– sprz´t elektroniczny/cz´Êci sà magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego
przystosowanych,
– termin magazynowania i monta˝u nie przekracza
6-ciu m-cy od daty dostawy. O przed∏u˝eniu tego okresu PZU S.A. musi byç poinformowany przez Ubezpieczajàcego w terminie 24 godzin. PZU S.A. przed∏u˝a
ochron´ ubezpieczeniowà ponad te 6 m-cy ale
zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli koƒczy si´ z chwilà przekazania sprz´tu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiàzuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
sprz´tu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wy∏àcznie szkody, które w dostarczanym, wzgl´dnie przekazanym sprz´cie/cz´Êciach powsta∏y, o ile mienie to zosta∏o wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które
powsta∏y w zwiàzku z transportem lub monta˝em ubezpieczonego sprz´tu wzgl´dnie szkody, które sà pokrywane przez producenta, dostawc´ lub firm´ montujàcà, nie
sà przedmiotem tego ubezpieczenia.
Klauzula 201 – Transport noÊników danych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonych danych i noÊnikach danych tak˝e podczas transportu poza obszar
ubezpieczony (pomi´dzy ró˝nymi jednostkami firmy).
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Ubezpieczenie jest gwarantowane pod warunkiem
wybrania odpowiedniego transportu i w∏aÊciwego zapakowania ubezpieczonego sprz´tu.
Odszkodowanie b´dzie ograniczone do sumy ............. z∏.
Klauzula 301 – Dodatkowe koszty – w sprz´cie
zabezpieczajàcym system
elektronicznego przetwarzania
danych
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe
koszty poniesione przez Ubezpieczajàcego w nast´pstwie szkody w sprz´cie zabezpieczajàcym system elektronicznego przetwarzania danych (EPD), a potrzebnym
dla funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów,
(np. niezale˝ne urzàdzenia tj. urzàdzenia klimatyzacyjne,
generatory awaryjne, UPS itp.).
Klauzula 303/1 – Dodatkowe koszty w sprz´cie
przenoÊnym
Ustala si´ z zachowaniem pozosta∏ych niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia sprz´tu elektronicznego, i˝ PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty w rozumieniu § 13 o.w.u. sprz´tu elektronicznego poniesione przez
Ubezpieczajàcego w nast´pstwie szkody w przenoÊnym
sprz´cie elektronicznym u˝ytkowanym do celów s∏u˝bowych
poza miejscem ubezpieczenia okreÊlonym w polisie.
W przypadku kradzie˝y z w∏amaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada tylko wtedy gdy:
– pojazd wyposa˝ony jest w trwa∏e zadaszenie (jednolita
sztywna konstrukcja),
– w trakcie postoju podczas transportu pojazd zosta∏
prawid∏owo zamkni´ty na wszystkie istniejàce zamki
i w∏àczony zosta∏ sprawnie dzia∏ajàcy system alarmowy,
– kradzie˝ z w∏amaniem mia∏a miejsce pomi´dzy godzinà 6.00 a 22.00 (ograniczeƒ czasowych nie stosuje
si´, gdy pojazd z transportowanym sprz´tem by∏ pozostawiony na parkingu strze˝onym lub w zamkni´tym
gara˝u),
– sprz´t pozostawiony w pojeêdzie jest niewidoczny na
zewnàtrz, np. w baga˝niku.
W przypadku utraty sprz´tu w wyniku zniszczenia,
kradzie˝y z w∏amaniem (równie˝ z pojazdu) lub rabunku
Ubezpieczajàcy ponosi udzia∏ w∏asny:
– w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych – 5 dni roboczych,
– w odniesieniu do kosztów nieproporcjonalnych – uzgodniony procentowy.
PZU S.A. nie odpowiada za szkody obj´te polisà
Auto-Casco i OC oraz powsta∏e wskutek niew∏aÊciwego,
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub
jego braku.
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