
Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTER Partner

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpie czenia INTER Partner, zwane w dalszej części
w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez ubezpie-
czyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., zwane w dalszej części
INTER Polska, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organiza-
cyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi,
których planowany roczny obrót z prowadzonej działalności określany na podstawie
lat ubiegłych nie przekracza 10.000.000,00 zł.

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpie-
czonego). W takiej sytuacji prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWU stosuje
się odpowiednio również do Ubezpieczonego, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek, z zastrzeżeniem że roszczenie o zapłatę składki
przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu.

3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, za osoby objęte ubezpieczeniem
uważa się oprócz Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, również obecnych i byłych
pełnomocników oraz pracowników Ubezpieczającego albo Ubezpieczonego,
w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbo-
wych na jego rzecz.

4. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odbiegające od postanowień niniejszych OWU.

5. INTER Polska zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między
postanowieniami dodatkowymi a treścią OWU w formie pisemnej przed zawarciem
umowy. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze
negocjacji.

DEFINICJE

§ 2

Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszych OWU należy interpretować w oparciu o poniż-
szy wykaz definicji, przy czym w razie wątpliwości co do terminów nie zdefiniowanych
w niniejszych OWU, zastosowanie mają definicje ustawowe wraz z ich aktualną wykład-
nią sądową:

1) budowle – trwale związane z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami,
wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową, takie
jak: instalacje przemysłowe, wiaty, rurociągi, wieże, kominy, ogrodzenia, parkany,
garaże, itp.,

2) budynki – trwale związane z gruntem obiekty budowlane jedno– lub wielokon-
dygnacyjne, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada-
jące fundamenty i trwały dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz
stałymi elementami wykończenia wnętrz,

3) czyste straty finansowe – szkody nie wynikające ze szkód w mieniu ani na oso-
bie, polegające na rzeczywistych stratach finansowych albo utraconych korzyściach
finansowych poszkodowanego,

4) dane (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk):

a) dane ze zbiorów danych i baz danych, dane archiwalne oraz kopie zapasowe,

b) licencjonowane systemy operacyjne i programy wchodzące w ich skład,

c) licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej,

d) programy aplikacyjne pisane na zamówienie,

5) data początkowa – data rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska w pierwszej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez Ubezpieczającego
z INTER Polska, przy zachowaniu takich samych warunków i ciągłości ubezpieczenia;
w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości ubezpieczenia, za datę
początkową uważa się datę rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska w nowej
umowie,

6) deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, okre-
ślonym w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku możliwości stwierdzenia natężenia deszczu w miejscu ubez-
pieczenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w okolicy miejsca ubezpie-
czenia, w budynkach będących w dobrym stanie lub w innym mieniu, odpornym
w zbliżonym stopniu na działanie deszczu,

7) dewastacja – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez
osoby trzecie,

8) dokument przewozowy – list przewozowy lub inny dokument potwierdzający
transport ładunku,

9) dym i sadza – produkt niepełnego spalania ciał stałych lub gazów, który nagle
wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowa-
nych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjo-
nowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających,

10) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent
wartości szkody, pomniejszająca łączne odszkodowanie za jedną i wszystkie szkody
wynikłe z jednego zdarzenia,

11) grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,

12) graffiti – rysunki lub napisy wykonane na przedmiocie ubezpieczenia,

13) huk ponaddźwiękowy – fala dźwiękowa (ciśnieniowa), spowodowana przez
samolot przekraczający prędkość dźwięku,

14) huragan – działanie wiatru o prędkości co najmniej 17,5 m/sek. określonej w oparciu
o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
możliwości stwierdzenia siły wiatru w miejscu ubezpieczenia, przyjmuje się stan
faktyczny i rozmiar szkód w okolicy miejsca ubezpieczenia, w budynkach będących
w dobrym stanie lub w innym mieniu, odpornym w zbliżonym stopniu na działanie
wiatru,

15) jednostka obliczeniowa – jednostka służąca do określenia limitu przechowywanych
i przewożonych wartości pieniężnych, wynosząca 120 – krotność przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, według danych GUS, za ostatni kwartał poprzedzający
zawarcie umowy ubezpieczenia,

16) kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z pomieszczeń
lub schowków w pomieszczeniach:

a) po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu
narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, klucza oryginalnego bądź
karty magnetycznej, w których posiadanie sprawca wszedł wskutek wła-
mania do innego pomieszczenia lub rabunku, 

b) przez sprawcę, który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem, jeśli
pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego potajemnego ukrycia,

17) kradzież z włamaniem w ubezpieczeniu mienia w transporcie – dokonanie
albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego środka transportowego, po uprzednim
usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego
lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie
sprawca wszedł wskutek kradzieży z włamaniem do pomieszczenia lub rabunku,

18) kradzież zwykła – dokonanie zaboru mienia bez włamania i rabunku,

19) lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni
ze zboczy górskich,

20) lokal – pomieszczenie stanowiące odrębną nieruchomość w budynku wielomiesz-
kaniowym wraz ze stałymi elementami wykończenia wnętrz,

21) maszyny, urządzenia, wyposażenie – maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia,
oprzyrządowanie, stałe elementy wyposażenia oraz środki transportu wewnętrznego
nie podlegające obowiązkowej rejestracji, nie będące rzeczowymi aktywami obro-
towymi, służące do prowadzenia działalności Ubezpieczającego,
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22) miejsce strzeżone – parking pod stałym dozorem, ogrodzony parkanem, siatką
drucianą lub płotem i oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blo-
kujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd środka transportu bez
zezwolenia osoby dozorującej; wewnątrz środków transportu nie mogą znajdować
się kluczy ki od stacyjek zapłonowych, wszystkie drzwi powinny być zamknięte na
zamek fabryczny oraz uruchomione dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
wymagane postanowieniami niniejszych OWU,

23) mienie osób trzecich:

a) przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi – przedmioty przyjęte przez
Ubezpieczającego do naprawy, remontu, przeróbki, przechowania bądź wyko-
nania innej usługi, w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej,

b) mienie przyjęte do sprzedaży komisowej – przedmioty przyjęte przez Ubezpie-
czającego do sprzedaży komisowej za wynagrodzeniem, na rachunek dającego
zlecenie, lecz w imieniu własnym,

24) mienie pracownicze – mienie osobistego użytku pracowników Ubezpieczającego
lub niezbędne do wykonywania czynności zawodowych, znajdujące się w miejscu
ubezpieczenia zwyczajowo lub na żądanie Ubezpieczającego, z wyłączeniem pojazdów
mechanicznych, wartości pieniężnych i biżuterii,

25) nakłady inwestycyjne – koszty poniesione przez Ubezpieczającego na remonty
bieżące, kapitalne i adaptacyjne pomieszczeń lub budynków oraz na wykończenie
wnętrz wynajmowanych przez niego lokali lub budynków,

26) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wy wołane przyczyną zewnętrzną,
oddziałujące na organizm Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony
wbrew własnej woli dozna uszczerbku na zdrowiu lub nastąpi jego śmierć,

27) niskocenne składniki majątku – maszyny, urządzenia i wyposażenie, które ze
względu na wartość początkową nie muszą zostać zaliczone do środków trwałych
w rozumieniu obowiązujących przepisów,

28) nośniki danych (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) –
materiały umożliwiające gromadzenie informacji i nadające się do odczytu maszy-
nowego, z zastrzeżeniem, że są one wymienne (wymienne dyski magnetyczne
i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, kasety do streamera, płyty CD i DVD),

29) obrót – przychody uzyskane i należne Ubezpieczającemu za sprzedane produkty,
towary lub usługi w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gos-
podarczej,

30) odpowiedzialność cywilna deliktowa – odpowiedzialność cywilna osób obję-
tych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną osobom trze-
cim, z którymi nie łączy osoby objęte ubezpieczeniem żadna umowa, a także
osobom trzecim, z którymi łączy osoby objęte ubezpieczeniem jakakolwiek umowa,
jednak bez związku z wykonywaniem tej umowy, jej niewykonaniem lub niepra-
widłowym wykonaniem,

31) odpowiedzialność cywilna kontraktowa – odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną osobom
trzecim, z którymi łączy osoby objęte ubezpieczeniem jakakolwiek umowa, w związku
lub przy okazji wykonywania tej umowy, a także wskutek jej nieprawidłowego wykonania,

32) osoby bliskie – małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo,
rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziad-
kowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający,

33) osoby trzecie – wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia,

34) osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami czło-
wieka,

35) powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód
płynących lub stojących wskutek:

a) nadmiernych opadów atmosferycznych,

b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,

c) topnienia kry lodowej,

d) tworzenia się zatorów lodowych,

e) sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych.

36) pożar – działanie ognia, który powstał bez przeznaczonego do tego celu paleniska
lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile,

37) produkt – dostarczana przez Ubezpieczającego rzecz ruchoma przeznaczona do
użytku osób trzecich; produktem jest zarówno rzecz nowa, jak i używana lub napra-
wiana bądź regenerowana, w tym również w ramach świadczenia usługi; produk-
tem nie są rzeczy używane wprowadzane na rynek jako antyki albo jako rzeczy
wymagające naprawy lub remontu przed użyciem, jeżeli Ubezpieczający powiadomił
użytkownika o właściwościach tych rzeczy,

38) przewoźnik zawodowy – podmiot wykonujący zarobkowo przewóz rzeczy (towa-
rów), posiadający zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane
przez właściwy organ,

39) przewóz – transport mienia, przy użyciu jednego lub kilku środków transportu,
z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia; za przewóz nie uważa się transportu
mienia w obrębie tej samej nieruchomości; za przewóz krajowy uważa się transport
mienia z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia bez przekraczania granicy Rze-
czypospolitej Polskiej,

40) rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej
lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenia do stanu nie-
przytomności lub bezbronności Ubezpieczającego, jego pracownika, pełnoletnich
członków rodziny Ubezpieczającego, którym powierzono pieczę nad mieniem obję-
tym ochroną ubezpieczeniową lub osoby, której Ubezpieczający zlecił dozorowanie
mienia,

41) rabunek w ubezpieczeniu mienia w transporcie – dokonanie albo usiłowanie
zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej natychmiasto-
wego użycia albo doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności Ubez-
pieczającego, jego pracownika lub innych osób dokonujących przewozu,

42) rehabilitacja – proces leczniczy, prowadzony na zlecenie lekarza i pod jego kontrolą,
mający na celu przywrócenie funkcji uszkodzonego narządu, a w przypadku trwa-
łych zmian wykluczających pełną funkcję – wyrobienie i utrwalenie naturalnych
mechanizmów zastępczych,

43) rzeczowe aktywa obrotowe – towary, surowce, materiały w przerobie, półprodukty
i półfabrykaty lub wyroby gotowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłą-
czeniem maszyn, urządzeń i wyposażenia, wartości pieniężnych i mienia osób trze-
cich,

44) składka minimalna – nie podlegająca zwrotowi i niezależna od sumy ubezpieczenia,
okresu ubezpieczenia oraz zastosowanych zniżek, składka z jednej polisy,

45) stałe elementy wykończenia wnętrz – zamontowane lub wbudowane na stałe
w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, m.in.:

a) zabudowy wnęk, pawlaczy i ścian, stolarka drzwiowa i okienna łącznie ze szkle-
niem i zamknięciami,

b) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, powłoki malarskie, gładzie,
szpachle ścian,

c) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,

d) podłogi i podwieszane sufity,

e) punkty świetlne na stałe związane z podłożem,

f) instalacja klimatyzacyjna, wentylacyjna, telefoniczna, alarmowa, domofonowa,

g) instalacja CO i inne systemy grzejne, wszelkie instalacje nadtynkowe,

h) obudowy instalacji i grzejników,

46) szkoda – strata materialna, wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubez-
pieczonego mienia wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpiecza-
jącego,

47) szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz wszelkie
straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym
także utracone korzyści i zadośćuczynienie za krzywdę,

48) szkoda w mieniu – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nie-
ruchomości oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku
przyczynowym, w tym także utracone korzyści,

49) szpital – zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób, których stan zdrowia
wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych
w odpowiednim stałym pomieszczeniu, z wyłączeniem zakładu opiekuńczo–leczni-
czego, zakładu pielęgnacyjno–opiekuńczego, sanatorium i prewentorium,
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50) śnieg – opad atmosferyczny, powodujący swym ciężarem zawalenie się budynku
lub budowli lub ich części, bądź zarwanie dachu albo przewrócenie się mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone,

51) środek transportu – pojazd, za pomocą którego następuje przewóz rzeczy (towa-
rów) np. pojazd mechaniczny, pociąg, barka, samolot,

52) terroryzm – wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastra-
szenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideo-
logicznych, ekonomicznych lub społecznych,

53) transport obcy – przewóz mienia wykonywany przez przewoźnika zawodowego
na podstawie umowy o przewóz,

54) transport własny – przewóz mienia wykonywany przez samego Ubezpieczającego
lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, środkami transportu wynajętymi lub
stanowiącymi własność Ubezpieczającego,

55) trzęsienie ziemi – spowodowany przyczyną naturalną wstrząs powierzchni ziemi,
wynikający z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzch-
nią ziemi, potwierdzony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gos-
podarki Wodnej; w przypadku braku możliwości stwierdzenia natężenia wstrząsów,
przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w okolicy miejsca ubezpieczenia,
w budynkach będących w dobrym stanie lub w innym mieniu, odpornym w zbliżo-
nym stopniu na wstrząsy,

56) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma
ubezpieczenia ustalana jest według wysokości prawdopodobnej maksymalnej straty,
jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,

57) ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpie-
czenia powinna odpowiadać przewidywanej maksymalnej wartości mienia w okresie
ubezpieczenia,

58) uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej
na ubezpieczone mienie, pozostawiające ślady,

59) uderzenie pojazdu lądowego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego
nie należącego ani nie eksploatowanego przez Ubezpieczającego ani osoby, za które
ponosi on odpowiedzialność lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, z wyłączeniem szkód w pojazdach, ich ładunku, ulicach i drogach,

60) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku
powietrznego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku, z wyłącze-
niem zrzutu paliwa,

61) uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci
Ubezpieczającego,

62) wadliwość produktu – właściwość rzeczy ruchomej (produktu), która mimo użycia
rzeczy zgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją sposobu użycia nie stwarza osobom
lub innym rzeczom takiego bezpieczeństwa, jakiego należy oczekiwać od produktu
spełniającego wszystkie warunki i normy obowiązujące przy wprowadzaniu rzeczy
do obrotu przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wprowadzenia jej do obrotu,

63) wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje i inne
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, nie obrobione złoto, srebro, platyna
i pozostałe metale z grupy platynowców oraz nie oprawione kamienie szlachetne
i perły,

64) wartość księgowa brutto – księgowa wartość mienia, która zgodnie z ustawą
o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem obo-
wiązujących przeszacowań,

65) wartość księgowa netto – księgowa wartość początkowa mienia po potrąceniu
odpisów amortyzacyjnych,

66) wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom zakupu,
remontu/naprawy, odbudowy lub wytworzenia:

a) budynku lub budowli w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczaso-
wych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia,
łącznie z kosztami transportu i montażu,

b) maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych
parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu,

67) wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie sprzedaży netto, tj. bez marży
i prowizji,

68) wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o zużycie
techniczne, bez uwzględnienia prowizji lub marży,

69) wybuch – nagłe uwolnienie energii, wywołane właściwością rozprzestrzeniania się
gazów, pary lub pyłów, z wyłączeniem szkód wywołanych podciśnieniem; przy czym
eksplozja zbiornika (kotła, instalacji rurowej, itp.) występuje tylko wtedy, gdy jego
ścianki są pęknięte w rozmiarze powodującym nagłe wyrównanie różnicy ciśnień
wewnątrz i na zewnątrz zbiornika, za wybuch uważa się również implozję, polegającą
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

70) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie
lub w mieniu w czasie trwania odpowiedzialności INTER Polska, przy czym wszystkie
szkody będące następstwem tego samego zdarzenia, albo wynikające z tej samej
przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek
i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody,

71) wypadek środka transportu – zderzenie się pojazdu z jakimkolwiek obiektem,
a także przewrócenie się, wykolejenie się lub wypadnięcie z trasy środka transportu,
kapotaż, utonięcie środka transportu,

72) zalanie:

a) niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej lub cieczy z:

– położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub odprowa-
dzających,

– innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanali-
zacyjnych,

– instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego,

– instalacji tryskaczowej lub zraszającej, z wyłączeniem przypadków będących
następstwem pożaru, czynności pomiarowo–kontrolnych, naprawy, prze-
budowy, modernizacji instalacji lub budynku, instalacji klimatyzacyjnej,
pomp ciepła lub kolektorów słonecznych,

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

c) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządze-
niach wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że w chwili pozos-
tawienia żaden płyn ani para nie wydostawały się z tych zaworów,

d) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych (również przez topniejące
zwały śniegu),

e) zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie.

73) zapadanie się ziemi – spowodowane przyczyną naturalną obniżenie powierzchni
terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią
gruntu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniej-
szych OWU jest zawarcie co najmniej ubezpieczenia mienia od ognia i innych zda-
rzeń losowych.

2. Zakres ubezpieczenia może zostać, po sporządzeniu wniosku i opłaceniu stosownej
składki, rozszerzony o następujące rodzaje ubezpieczeń:

1) ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności,

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

3) ubezpieczenie mienia od dewastacji,

4) ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

5) ubezpieczenie towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia,

6) ubezpieczenie wartości pieniężnych,

7) ubezpieczenie mienia w transporcie,

8) ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,

9) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

10) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
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11) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

12) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (tylko łącznie z OC
deliktową),

13) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt (tylko łącznie z OC deliktową),

14) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy (tylko łącznie z OC deliktową),

15) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (tylko łącznie z OC deliktową).

3. INTER Polska pokrywa, w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, uza-
sadnione, faktycznie poniesione i udokumentowane koszty:

1) zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego uszkodzeniem
przez zdarzenie losowe objęte umową ubezpieczenia – do wysokości sumy
ubezpieczenia,

2) ratowania ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopusz-
czenie do zwiększenia rozmiarów szkody – do wysokości sumy ubezpieczenia,

3) szkód powstałych podczas akcji ratowniczej – do limitu 10 % wartości szkody,
nie więcej niż 20.000,00 zł,

4) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w mieniu ubezpieczonym, łącznie z kosz-
tami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – do limitu 10 % war-
tości szkody, nie więcej niż 20.000,00 zł.

OGÓLNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 4

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

1) nie przekraczające 100,00 zł (niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych
z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz szkód z tytułu następstw nieszczęśli-
wych wypadków),

2) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez Ubezpiecza-
jącego, osoby bliskie Ubezpieczającemu lub przez osoby, za które ponosi on odpo-
wiedzialność, chyba, że umówiono się inaczej, z zastrzeżeniem § 53 ust. 6,

3) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z zastrzeżeniem § 45 ust. 7 oraz § 50 ust. 1,

4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów i sabotażu, lokautów,

5) powstałe wskutek aktów terroryzmu,

6) powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub znisz-
czenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze,
jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz,

7) powstałe wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia lub
zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicz-
nej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromag-
netycznego,

8) powstałe wskutek oddziaływania azbestu i formaldehydu,

9) powstałe wskutek składowania odpadów,

10) powstałe wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów, jak również
powstałe w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, 

11) powstałe wskutek powolnego, systematycznego zawilgocenia ubezpieczonego
mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodno–kanalizacyjnej, ogrzew-
czej i technologicznej, przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub przema-
rzania ścian, korozji, działania wysokiej temperatury, gazów, pary, osadów,
ścieków oraz wywołane stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami),

12) powstałe wskutek normalnego zużycia lub starzenia się mienia w związku z jego
eksploatacją,

13) powstałe wskutek utraconych zysków, z wyjątkiem zwiększonych kosztów prowa-
dzenia działalności (jeśli umowa ubezpieczenia obejmuje to ryzyko),

14) powstałe wskutek utraty wartości naukowych, artystycznych, zabytkowych, kolek-
cjonerskich i emocjonalnych ubezpieczonego mienia.

2. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym
mieniu:

1) inwentarzu żywym, drzewostanach, roślinach na pniu, uprawach (w tym także
w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach),

2) budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki a także w wyposażeniu,
maszynach oraz urządzeniach przeznaczonych do likwidacji,

3) aktach, dokumentach, rękopisach, pieczątkach, planach konstrukcyjnych, doku-
mentacji technicznej, danych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, proto-
typach, wzorach i eksponatach (w tym muzealnych), dziełach sztuki,

4) czekach, wekslach, kartach płatniczych i kredytowych,

5) rzeczowych aktywach obrotowych, których data przydatności do użycia upłynęła
lub upływa w dniu powstania szkody,

6) budynkach i budowlach wzniesionych bez wymaganych prawem zezwoleń lub
nie spełniających wymaganych prawem norm budowlanych,

7) mieniu, którego nabycie nie jest potwierdzone dowodami zakupu bądź jego
nabycie potwierdzone jest fałszywymi dowodami zakupu,

8) przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,

9) znajdującym się w lokalu lub obiekcie zabezpieczonym niezgodnie z postano-
wieniami określonymi w § 14, jeśli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar
szkody,

10) składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba że
sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub wysokość szkody,

11) budynkach i budowlach będących w trakcie budowy, montażu, rozbudowy
i przebudowy, chyba że fakt ten został zgłoszony do INTER Polska i w porozu-
mieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpie-
czenia mienia,

12) znajdującym się w lokalu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy
niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do INTER Polska i w porozumieniu
z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia
mienia (powyższe wyłączenie nie dotyczy lokali osób trzecich i w związku z tym
nie ma zastosowania do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej).

ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZONE RYZYKA

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia stanowiącego
własność Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego
w jego posiadaniu:

1) budynki i budowle,

2) lokale,

3) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

4) rzeczowe aktywa obrotowe,

5) nakłady inwestycyjne,

6) mienie osób trzecich.

2. Przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie pracownicze.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze również
w innym miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem ryzyk
określonych w umowie ubezpieczenia.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:
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1) pożaru,

2) uderzenia pioruna,

3) wybuchu,

4) upadku statku powietrznego,

5) huraganu,

6) powodzi,

7) gradu,

8) deszczu nawalnego,

9) śniegu,

10) trzęsienia ziemi,

11) zapadania się ziemi,

12) osuwania się ziemi,

13) lawiny,

14) zalania,

15) dymu i sadzy,

16) uderzenia pojazdu lądowego,

17) huku ponaddźwiękowego.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w wyniku upadku drzew
lub konarów w bezpośrednim następstwie zdarzeń wymienionych w ust. 2.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 7

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
powstałych:

1) w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz górniczych w rozumieniu prawa
górniczego, a także geologicznego,

2) przez wybuch:

a) w urządzeniach elektrycznych, wskutek działania prądu elektrycznego, zarówno
z pojawieniem się ognia jak i bez (np. spowodowane przez prąd przetężeniowy,
przepięcie, wady izolacji jak: zwarcie, zwarcie międzyzwojowe, zwarcie z kad-
łubem, zwarcie doziemne, niedostateczna zdolność kontaktowa, defekty urzą-
dzeń pomiarowych, regulujących i zabezpieczających),

b) wywołany przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych,

c) lampy kineskopowej w czasie produkcji lub montażu,

d) w komorach spalania silników spalinowych,

3) przez opalenie, chyba, że opalenie nastąpiło jako skutek pożaru, uderzenia pioruna
lub eksplozji,

4) w mieniu poddanym działaniu ognia lub ciepła w celu obróbki,

5) w następstwie ciśnienia gazu w układach przełączających lub częściach użytkowych
łączników elektrycznych,

6) wskutek wydostania się wody z wanny, brodzika lub podobnego urządzenia lub
spowodowanych użyciem wody do czyszczenia,

7) wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, gdy podstawa,
na której przechowywane było mienie, była niższa niż 14 cm, z wyjątkiem szkód
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry (pod warunkiem, że budynek
lub lokal był wyposażony w stały dach w dobrym stanie),

8) w wyniku osuwania lub zapadania się ziemi w następstwie zalania wodą wodo-
ciągową,

9) wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub
niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne
lub inne elementy budynku,

10) w wyniku załamania się dachu na skutek naporu śniegu, jeżeli konstrukcja budynku
lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi,
bądź wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego kon-
serwacji lub jego nienależytym stanem technicznym,

11) w mieniu znajdującym się w budynkach nie zadaszonych lub zadaszonych w sposób
nietrwały,

12) na skutek spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji
kanalizacyjnej wybudowanej niezgodnie z normami budowlanymi lub zaniedbaniem
Ubezpieczającego,

13) w wyniku zamarznięcia instalacji należącej do Ubezpieczającego znajdującej się na
zewnątrz budynku,

14) w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i właściwymi warunkami prze-
chowywania bądź magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało
to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody,

15) na skutek uderzenia pioruna w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych
lub elektronicznych, chyba, że umówiono się inaczej,

16) w pojazdach mechanicznych, chyba, że stanowią środki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska.

2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości ubezpieczonego mienia
oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia.

3. Sumę ubezpieczenia określa się:

1) dla budynków i budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz dla nakładów
inwestycyjnych – według wartości:

a) odtworzeniowej (nowej) pod warunkiem, że stopień faktycznego zużycia
nie przekracza 50 %,

b) rzeczywistej,

c) księgowej brutto pod warunkiem, że stopień umorzenia nie przekracza 50 %,

d) księgowej netto,

2) dla lokali – według wartości rynkowej,

3) dla rzeczowych aktywów obrotowych – według ceny ich nabycia lub kosztów
wytworzenia,

4) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej, która odpowiada
iloczynowi liczby zatrudnionych pracowników w dniu zgłoszenia do ubezpie-
czenia i sumy ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika (maksymalna
suma ubezpieczenia na jednego pracownika wynosi 1.000,00 zł),

5) dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej, która odpowiada naj-
wyższej dziennej wartości tej kategorii mienia.

4. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może być
zawarta:

1) na sumy stałe,

2) na pierwsze ryzyko.

5. Na sumy stałe ubezpiecza się budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia oraz
wyposażenie, rzeczowe aktywa obrotowe oraz mienie osób trzecich.

6. Na pierwsze ryzyko ubezpiecza się mienie pracownicze i nakłady inwestycyjne.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 9

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następujące
Klauzule (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w każdej z n/w Klauzul):

1) A – Reprezentantów,

2) B – Automatycznego pokrycia,

3) C – Miejsca ubezpieczenia,

4) D – Rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia,

5) E – Włączenie ryzyka przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna,

6) F – Przeniesienia,

7) G – Przewłaszczenia.
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UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 10

1. Przedmiotem ubezpieczenia są zwiększone koszty prowadzenia działalności, które
zostały poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą
w działalności gospodarczej, spowodowanymi szkodą w mieniu powstałą wskutek
zdarzeń losowych wymienionych w § 6 ust. 2.

2. Przez zwiększone koszty prowadzenia działalności należy rozumieć koszty, które
mają bezpośredni związek z powstałą szkodą w mieniu i poniesione zostaną w celu
kontynuowania działalności gospodarczej, takie jak:

1) koszty wynajmu oraz użytkowania pomieszczeń, maszyn i urządzeń zastępczych,

2) koszty przeniesienia bądź przetransportowania maszyn, urządzeń, surowców,
towarów itp. do nowych pomieszczeń,  

3) dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele
i święta, zatrudnienie dodatkowego personelu, korzystanie z usług osób trzecich),

4) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej
działalności gospodarczej. 

3. INTER Polska pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego udokumentowane fakturami
podwyższone koszty prowadzenia działalności, powstałe od dnia zaistnienia szkody,
do czasu przywrócenia technicznej gotowości zakładu w okresie nie dłuższym jednak
niż 3 miesiące od dnia wystąpienia szkody. Przez przywrócenie technicznej gotowości
zakładu, należy rozumieć sytuację, kiedy Ubezpieczający dysponuje takimi samymi
lub podobnymi budynkami oraz maszynami i wyposażeniem o zbliżonych paramet-
rach jak przed powstaniem szkody.

4. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje w stosunku do kosztów powstałych w związku
z zaistniałą szkodą w mieniu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 11

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
podwyższonych kosztów prowadzenia działalności:  

1) wynikających z faktu, że zniszczone lub uszkodzone rzeczy są zmieniane, ulep-
szane lub poddane generalnemu remontowi przy okazji naprawy oraz kosztów
wynikających z nabycia rzeczy nowych,  

2) nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działal-
nością gospodarczą,

3) wynikłych z braku środków finansowych na naprawę lub wymianę utraconych
bądź uszkodzonych przedmiotów,

4) wynikających z decyzji właściwych władz lub organów uniemożliwiających lub
opóźniających odbudowę zniszczonego mienia lub dalsze kontynuowanie dzia-
łalności gospodarczej przez Ubezpieczającego.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty:

1) nakładów związanych z ograniczeniem zatrudnienia (np. odprawy, przeszkolenia),

2) nakładów na ustalenie, stwierdzenie lub usuwanie szkody,

3) nakładów na naprawę lub nabycie rzeczy lub dokumentacji produkcyjno – zakła-
dowej w miejsce tych, które zostały zmienione, uszkodzone lub zniszczone.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 12

1. Podwyższone koszty prowadzenia działalności ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 13

1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące kategorie mienia stanowiącego
własność Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego
w jego posiadaniu:

1) stałe elementy wykończenia wnętrz,

2) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

3) rzeczowe aktywa obrotowe,

4) nakłady inwestycyjne,

5) mienie osób trzecich.

2. Przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie pracownicze.

3. INTER Polska pokrywa szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem
lub rabunku.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze również
w innym miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA

§ 14

1. Konstrukcja fundamentów, podłóg, ścian, stropów i dachów pomiesz czeń:

1) ubezpieczone mienie, z zastrzeżeniem ust. 6, powinno znajdować się w budynkach
o trwałej konstrukcji, której fundamenty, podłogi, ściany, stropy i dach wyko-
nane są z materiałów i według technologii właściwych dla rodzaju obiektu,
zapewniających odporność na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych,
ogólnie dostępnych narzędzi,

2) pomieszczenia 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) oraz szklarnie nie są uważane
za należycie zabezpieczone i nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej,

3) jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się ubezpie czone mienie, jest połą-
czone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpie-
czonym w INTER Polska, otwory te powinny być zabezpieczone w sposób
opisany w ust. 2 – 3 albo zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły.

2. Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych:

1) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń, w których znajduje się ubezpie-
czone mienie powinny znajdować się w należytym stanie technicznym oraz być
tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważe nie
nie było możliwe bez pozostawienia śladów, stanowiących dowód użycia siły
lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowa nych kluczy,

2) drzwi zewnętrzne do pomieszczeń powinny być zamknięte co najmniej na dwa
zamki wielozastawkowe (za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do któ-
rego klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu)
lub dwie wielozastawkowe kłódki bezkabłąkowe lub atestowane zawieszo ne
na oddzielnych skoblach albo jeden zamek o podwyższonej odporności na wła-
manie mechaniczny lub elektroniczny otwierany kartą magnetyczną, posiadający
atest techniczny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Technicz-
nej Ochrony Mienia,

3) jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek wielozastawkowy lub
jedną kłódkę bezkabłąkową, brak drugiego zamka lub kłódki może zostać zastą-
piony przez ustanowienie dozoru lub zainstalowanie urządzeń sygnalizacyjno–
alarmowych, za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki za
zabezpieczenia,

4) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej dwa zamki wielo-
zastawkowe, dwie kłódki bezkabłąkowe albo jeden zamek atestowany, są na



ca łej powierzchni oszklonej zabezpieczone kratami lub roletami/żaluzjami
o zwiększonej odporności na wła manie posiadającymi odpowiednie atesty lub
szyba mi o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie w sposób uniemożli-
wiający dokonanie kradzieży bez włamania,

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

6) przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno być unieruchomione
przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz.

3. Zabezpieczenie okien i innych otworów zewnętrznych:

1) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w pomieszczeniach powinny
być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i tak zamknięte, aby
ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów,
stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi,

2) okna i inne zewnętrzne otwory pomieszczeń znajdujących się w piwnicach,
suterenach i na parterach powinny być na całej powierzchni zabezpieczone kra-
tami lub roletami/żaluzjami o zwiększonej odporności na włamanie posiadają-
cymi odpowiednie atesty lub szybami o zwiększonej odporności na przebicie
i rozbicie w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania; wymogi
powyższe mają zastosowanie również w odniesieniu do okien i innych
zewnętrznych otworów pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygna-
cjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich przybudó-
wek, balkonów, ta rasów, dachów lub blisko rosnących drzew,

3) kraty, rolety i żaluzje, o których mowa w pkt 2), powinny być prawidłowo osadzone
i zamknięte,

4) wymogi określone w ust. 2 pkt 4) oraz w ust. 3 pkt 2) – 3) mogą zostać zniesione
w obiektach, w których ustanowiono dozór (za który uważa się strzeżenie ubez-
pieczonego obiektu lub pomieszczenia przez osobę dorosłą, posiadającą okre-
ślony zakres obowiązków, z wyszcze gólnieniem zadań dotyczących sposobu
zachowania i czynności w przypadku próby włamania) lub w obiektach zaopat-
rzonych w czynne urządzenia sygnalizacyjno–alarmowe, za które uważa się: 

a) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm lokalny (sygnalizacja świetlna,
dźwiękowa),

b) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w jednostce policji lub agencji
ochrony mienia, 

c) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskret-
nego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo–interwencyjnych,
za które w takim przypadku nie będą przysługiwały zniżki za zabezpieczenia.

4. Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów:

1) wymogi właściwego zabezpieczenia drzwi, krat, rolet, żaluzji spełniają w szcze-
gólności zamki wielozastawkowe i kłódki bezkabłąkowe; w uzasadnionych przy-
padkach, po dokonaniu oceny ryzyka, INTER Polska może zezwolić na zastąpienie
zamków wielozastawkowych lub kłódek bezkabłąkowych kłódkami kabłąko-
wymi; kabłąk takiej kłódki musi być wykonany ze stali hartowanej, a otwór w kab-
łąku musi być tak dopasowany do rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie
było możliwości wsunięcia narzę dzia pomiędzy kabłąk, a osłonę,

2) obudowa kłódek zabezpieczających drzwi, kraty, rolety lub żaluzje musi być
całkowicie zamknięta,

3) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przy-
mocowanego na stałe do drzwi lub krat w sposób uniemożliwiający jego ober-
wanie, ukręcenie lub obcięcie; grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia
kabłąka lub bolca musi odpowiadać parametrom kłódki; w przypadku pozos-
tawania na kabłąku wolnego miejsca należy wypełnić je tulejką dystansową
lub specjalną wkładką wypełniającą.

5. Zabezpieczenie kluczy:

1) klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczeń i schowków, w których znajduje
się ubezpieczone mienie powinny być przechowywane w sposób chroniący je
przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym,

2) w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) lub uzyskania
do nich dostępu przez osobę nieuprawnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest
niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu zmienić zamki na swój koszt.

6. Zabezpieczenie pojazdów stanowiących rzeczowe aktywa obrotowe Ubezpieczają-

cego lub mienie osób trzecich przyjęte przez Ubezpieczającego w celu wykonania
usługi albo sprzedaży komisowej:

1) za należyte zabezpieczenie uważa się również parking pod stałym dozorem,
ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub murowanym bądź żelbetonowym
płotem i oświetlony w porze nocnej,

2) wewnątrz pojazdów nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych,
a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny; kluczyki powinny
być przechowywane w pomieszczeniu należycie zabezpieczonym przed kra-
dzieżą, do którego klucze i dostęp mają tylko osoby upoważnione,

3) wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną.

7. Jeżeli mimo braku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 – 6, doszło do zawarcia
umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność INTER Polska za skutki dokonanej lub usi-
łowanej kradzieży z włamaniem rozpoczyna się z chwilą zabezpieczenia mienia
przez Ubezpieczającego w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w powy-
ższych ustępach.

8. Jeżeli w okresie ubezpieczenia w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiły powta-
rzające się szkody, INTER Polska może wymagać wprowadzenia dodatkowych
zabezpieczeń.

9. Ze względu na potrzeby bezpieczeństwa lub w przypadku zaistnienia uzasadnionych
powodów uniemożliwiających zastosowanie obowiązującego minimum zabezpie-
czeń, strony mogą w umowie ubezpieczenia określić inne warunki zabezpieczenia
mienia przed kra dzieżą z włamaniem.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 15

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) w mieniu znajdującym się w budynkach lub lokalach, w których nie ma zabez-
pieczeń przeciwkradzieżowych opisanych w § 14 lub zabezpieczenia te są nie-
sprawne lub uszkodzone,

2) powstałych w wyniku kradzieży mienia znajdującego się w budowlach oraz na
wolnym powietrzu (z wyjątkiem pojazdów stanowiących rzeczowe aktywa
obrotowe lub mienie osób trzecich, zabezpieczonych zgodnie z § 14 ust. 6),

3) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzieży zwykłej),

4) powstałych bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu (np. kradzież
z wystawy) w przedmiotach ze złota, srebra, platyny i pozostałych metali
z grupy platynowców oraz kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pereł,

5) w pojazdach mechanicznych, chyba, że stanowią środki obrotowe lub mienie osób
trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 16

1. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia może być
zawarta:

1) na sumy stałe,

2) na pierwsze ryzyko.

2. Na sumy stałe mogą być ubezpieczone:

1) stałe elementy wykończenia wnętrz,

2) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

3) rzeczowe aktywa obrotowe.

3. Na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczone wszystkie kategorie mienia wymienione
w § 13 ust. 1 – 2.

4. W granicach sumy ubezpieczenia INTER Polska zwraca Ubezpieczającemu udokumen-
towane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dokonanego lub
usiłowanego włamania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nawet, gdy sprawca
nie dostał się do środka ubezpieczonego pomieszczenia), do kwoty odpowiadającej
10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, nie
więcej jednak niż 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia.
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5. W przypadku kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia sprawcy do ubezpieczo-
nego lokalu (np. kradzież z wystawy), odpowiedzialność INTER Polska z tytułu jed-
nego zdarzenia ograniczona jest do 10% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia
objętego ubezpieczeniem, nie więcej niż 10.000,00 zł z zastrzeżeniem § 15 pkt 4).

KLAUZULE DODATKOWE

§ 17

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następujące
Klauzule (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w każdej z n/w Klauzul):

1) A – Reprezentantów,

2) B – Automatycznego pokrycia – tylko w ubezpieczeniu w systemie na sumy stałe,

3) C – Miejsca ubezpieczenia,

4) D – Rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia – tylko w ubezpieczeniu w systemie
na sumy stałe,

5) F – Przeniesienia,

6) G – Przewłaszczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 18

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie mienia stanowiącego własność
Ubezpieczającego lub mienia będącego na podstawie tytułu prawnego w jego
posiadaniu:

1) budynki i budowle oraz lokale (w tym stałe elementy wykończenia wnętrz),

2) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,

3) rzeczowe aktywa obrotowe,

4) nakłady inwestycyjne,

5) mienie osób trzecich,

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie pracownicze.

3. INTER Polska pokrywa szkody w mieniu powstałe wskutek dewastacji.

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze również
w innym miejscu, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 19

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód polegających na:

1) stłuczeniu, uszkodzeniu lub pęknięciu szyb i elementów szklanych,

2) uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti) oraz zanieczyszczenia farbą.

2. INTER Polska nie odpowiada za szkody w pojazdach mechanicznych lub ich wypo-
sażeniu, które znajdują się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
ani rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 20

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko, łącz-
nie dla poszczególnych kategorii mienia wymienionych w § 18 ust. 1 – 2.

2. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 100.000,00 zł.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 21

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następującą
Klauzulę (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w n/w Klauzuli):

1) C – Miejsca ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 22

1. Przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, stano-
wiące wyposażenie bądź urządzenie budynków lub lokali, nieuszkodzone, zamon-
towane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem:

1) oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli,

2) okładziny oraz budowle i elementy wykonane ze szkła, minerałów, ich imitacji
lub tworzyw sztucznych,

3) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny (z wyłączeniem wykładzin pod-
łogowych),

4) lustra zamontowane w ścianach lub meblach,

5) oszklenia reklamowe, szyldy, gabloty,

6) rurki neonowe, tablice świetlne.

2. W granicach sumy ubezpieczenia INTER Polska zwraca Ubezpieczającemu udokumen-
towane następujące koszty:

1) oszklenia zastępczego lub usług ekspresowych,

2) ustawienia rusztowań, drabin lub użycia dźwigu, umożliwiających wstawienie
szyb w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia,

3) transportu uszkodzonego mienia do miejsca jego naprawy i z powrotem,

4) demontażu i naprawy instalacji świetlnych lub neonowych,

5) obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia,
wytrawianie itp.),

6) naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów mocujących
szybę w ramie lub murze.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 23

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

1) wynikłych na skutek złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

2) powstałych przy wymianie, zamontowywaniu lub wymontowywaniu przed-
miotu ubezpieczenia, a także w czasie prowadzonych prac konserwacyjnych,
naprawczych, remontowych budynku (lokalu) lub w czasie transportu,

3) będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń oświetle-
niowych,

4) polegających na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu lub odpryśnięciu
kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia.

2. INTER Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) szkła artystycznego,

2) szyb w szklarniach i inspektach,

3) przedmiotów w stanie uszkodzonym,

4) szyb we wszelkich pojazdach i środkach transportu,

5) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i wszelkiego rodzaju instalacji.
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SUMA UBEZPIECZENIA

§ 24

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia
wymienionego w § 22 ust. 1 i kosztów wymienionych § 22 ust. 2.

3. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 25

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następującą
Klauzulę (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w n/w Klauzuli):

1) C – Miejsca ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE TOWARÓW OD ZEPSUCIA WSKUTEK ROZMROŻENIA

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 26

1. Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie środki obrotowe, których właściwości
naturalne nakazują przechowywanie ich w urządzeniach chłodniczych w tempera-
turze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza.

2. INTER Polska odpowiada za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek roz-
mrożenia będącego następstwem:

1) przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej
ponad 2 godziny,

2) uszkodzenia urządzeń chłodniczych na skutek działania prądu elektrycznego
np.: zwarcia, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub całkowitego zaniku napięcia,
wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

4. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 27

INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody określone w § 4.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 28

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 29

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następujące
Klauzule (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w każdej z n/w Klauzul):

1) A – Reprezentantów,

2) C – Miejsca ubezpieczenia,

3) E – Włączenie ryzyka przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna.

UBEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 30

1. Wartości pieniężne ubezpiecza się:

1) w miejscu ubezpieczenia od zdarzeń wymienionych w § 6 ust. 2 oraz od kradzieży
z włamaniem i rabunku,

2) podczas transportu wskutek:

a) rabunku,

b) wypadku pojazdu, którym przewożone były wartości pieniężne,

c) kradzieży, która nastąpiła bezpośrednio po wypadku pojazdu.

2. Transport rozpoczyna się w momencie przekazania wartości pieniężnych w celu
dokonania ich przewozu, a kończy z chwilą przekazania ich odbiorcy. Ochrona ubez-
pieczeniowa obejmuje tylko transport wartości pieniężnych, który realizowany jest
transportem własnym Ubezpieczającego.

3. Wartości pieniężne objęte są ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypos-
politej Polskiej w miejscu ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia,
zaś podczas transportu – na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA

§ 31

1. Warunkiem odpowiedzialności INTER Polska za kradzież wartości pieniężnych
z budynku/lokalu lub podczas transportu jest odpowiednie ich zabezpieczenie. War-
tości pieniężne powinny znajdować się w pomieszczeniach spełniających zabezpie-
czenia przeciwkradzieżowe opisane w § 14, a ponadto być przechowywane
w urządzeniach zabezpieczających, tj. w:  

1) zamkniętych szafach pancernych, sejfowych, stalowych o minimalnym ciężarze
300 kg (urządzenia o wadze poniżej 300 kg muszą być przytwierdzone na
trwałe do podłoża lub ściany) lub wmurowanych szafach o ścianach stalowych
i wielowarstwowych drzwiach,

2) zamkniętych, trwale przymocowanych do podłoża lub ściany kasetkach pod-
ręcznych, 

3) zamkniętych kasach rejestrujących.  

2. Warunkiem odpowiedzialności INTER Polska za szkody powstałe w wartościach pie-
niężnych podczas transportu jest, by spełnione zostały co najmniej następujące
warunki: 

1) transport wykonywany jest możliwie najkrótszą drogą i w możliwie najkrótszym
czasie przy uwzględnieniu rodzaju transportu określonego w pkt 2), a także

2) dla transportów o wartości:

a) do 10.000,00 zł – transport może być dokonywany pieszo, a całkowita
długość trasy transportu nie może przekraczać 1.000 m,

b) powyżej 10.000,00 zł do 25.000,00 zł – transport może być dokonywany
pieszo przez co najmniej 2 osoby, a całkowita długość trasy transportu nie
może przekraczać 1.000 m,

c) powyżej 25.000,00 zł do 100.000,00 zł – transport musi być dokonywany
pojazdem samochodowym innym niż środki transportu publicznego przez
co najmniej 2 osoby.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 32

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) powstałych w związku z użyciem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub
innych substancji odurzających przez osoby realizujące transport, jak również jeśli
transport był realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczą-
cymi warunków transportu wartości pieniężnych,

2) spowodowanych przez osobę prowadzącą pojazd bez koniecznych wymaganych
uprawnień,
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3) powstałych wskutek wypadku środka transportu, spowodowanego jego złym stanem
technicznym,

4) powstałych podczas przewozu mienia w ramach tzw. transportu wewnątrzzakła-
dowego, dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),

5) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzieży zwykłej).

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 33

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za szkody w wartościach pieniężnych
znajdujących się w kasetkach stalowych i kasach fiskalnych ograniczona jest do
kwoty 1.000,00 zł na jedno zdarzenie i 2.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 34

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następującą
Klauzulę (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w n/w Klauzuli):

1) C – Miejsca ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 35

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w transporcie krajowym drogowym, kole-
jowym, lotniczym lub śródlądowym przewożone na ryzyko Ubezpieczającego na
podstawie właściwych dokumentów przewozowych.

2. Mienie ubezpieczone jest na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu jed-
nego lub kilku środków transportu.

3. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu mienia na podstawie jednego
dokumentu przewozowego wraz z niezbędnymi przeładunkami i przejściowym jego
magazynowaniem na trasie przewozu trwającym nie dłużej niż 7 dni roboczych.

4. Ubezpieczenie obejmuje również postój środka transportu na trasie przewozu, pod
warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczenia mienia określonych w § 37.

5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

1) przy przewozie mienia (towarów) wykonywanym przez samego Ubezpieczają-
cego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, środkami transportu wyna-
jętymi lub stanowiącymi własność Ubezpieczającego – okres od chwili
zakończenia załadunku mienia (towarów) na środek transportu i rozpoczęcia
przewozu do chwili zakończenia przewozu i przed rozpoczęciem rozładunku,

2) przy przewozie mienia (towarów) przez przewoźnika zawodowo trudniącego
się przewozem – umowa ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu (towarach)
od momentu rozpoczęcia załadunku do momentu zakończenia rozładunku.

§ 36

1. INTER Polska odpowiada za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu
przewożonego mienia wynikłe z następujących ryzyk:

1) ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego na śro-
dek transportu,

2) wypadku, jakiemu uległ środek transportu,

3) rabunku,

4) kradzieży z włamaniem,

5) kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportu, 

6) z innych przyczyn nie wymienionych w pkt 1) – 5), jeżeli w ich następstwie
doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia,

rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia lub porysowania
przewożonego mienia.

2. Podstawowy zakres odpowiedzialności obejmuje ryzyka określone w ust. 1 pkt 1)
– 3).

3. Pełny zakres, po opłaceniu podwyższonej składki, obejmuje ryzyka określone w ust.
1 pkt 1) – 6).

4. Wybrany zakres odpowiedzialności INTER Polska Ubezpieczający podaje we wniosku
o ubezpieczenie.

WARUNKI ZABEZPIECZENIA MIENIA

§ 37

1. Środek transportu wraz z pomieszczeniem przeznaczonym do przewozu mienia
należy zabezpieczyć przed kradzieżą z włamaniem oraz kradzieżą całkowitą wraz
ze środkiem transportu, co najmniej w sposób następujący:

1) powinien on być zamknięty na zamki fabryczne i w sposób przewidziany kon-
strukcją środka transportu,

2) powinien on posiadać czynny i włączony atestowany system alarmowy zabez-
pieczający co najmniej jeden z głównych obwodów elektronicznych pojazdu
mechanicznego (np. układ rozruchu, układ zasilania itp.) oraz sygnalizujący nie-
powołane otwarcie drzwi, pokrywy silnika i bagażnika pojazdu mechanicznego,

3) klucze do systemów alarmowych oraz drzwi prowadzących do środka trans-
portu powinny być w wyłącznym posiadaniu osoby dokonującej transport;
w przypadku zagubienia kluczy lub ich kradzieży osoba dokonująca transport
winna bezzwłocznie wymienić zamknięcia.

2. Nie jest należycie zabezpieczony przed kradzieżą z włamaniem, kradzieżą całkowitą
wraz ze środkiem transportu pojazd, którego pomieszczenia przeznaczone do przewozu
mienia są wykonane z brezentu, folii, siatki drucianej lub innych konstrukcji ażurowych.

3. INTER Polska ze względu na potrzeby bezpieczeństwa może polecić wprowadzenie
dodatkowych zabezpieczeń.

4. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z warunków wymie-
nionych w ust. 1 – 2, INTER Polska  może odmówić wypłaty odszkodowania w czę-
ści lub całości, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie
szkody albo jej rozmiar.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 38

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

1) spowodowanych działaniem deszczu, mrozu, gradu, śniegu lub innych wpływów
atmosferycznych, chyba, że szkoda powstała w bezpośrednim następstwie
wypadku jakiemu uległ środek transportu,

2) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania lub opakowania mienia niezgod-
nego z obowiązującymi normami, bądź jego braku oraz wskutek niewłaściwego
rozmieszczenia mienia na środku transportu lub przekroczenia dopuszczalnej
ładowności środka transportu,

3) powstałych wskutek wady ukrytej lub naturalnych właściwości mienia, np.:
zepsucia, samozapalenia, braku miary lub wagi w granicach norm naturalnego
ubytku,

4) powstałych z winy nadawcy lub odbiorcy mienia,

5) powstałych podczas rozładunku lub załadunku mienia, chyba, że umówiono
się inaczej,

6) powstałych wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczają-
cego lub przez niego wynajętego, jeżeli został on spowodowany złym stanem
technicznym tego środka transportu,

7) powstałych wskutek użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu
mienia danego rodzaju, jeżeli Ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć,

8) powstałych wskutek wypadku środka transportu, gdy został on spowodowany:
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a) w związku z użyciem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych
lub innych substancji odurzających przez osoby realizujące transport,

b) przez osobę prowadzącą pojazd bez koniecznych wymaganych uprawnień,

9) powstałych podczas przewozu mienia w ramach tzw. transportu wewnątrzza-
kładowego, dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),

10) będących bezpośrednim następstwem opóźnienia przewozu mienia,

11) wynikających z niewypłacalności lub uchybień finansowych Ubezpieczającego,

12) powstałych wskutek kradzieży mienia z włamaniem z wnętrza środka transportu
lub łącznie ze środkiem transportu, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone
w § 37 oraz gdy stwierdzono, że w chwili kradzieży mienia z włamaniem systemy
zabezpieczające środek transportu nie były włączone, bądź były niesprawne, 

13) powstałych w wyniku otwarcia zamków, kłódek lub zamknięć podrobionymi
lub dopasowanymi kluczami,

14) powstałych w wyniku wydania mienia osobie nie będącej odbiorcą ani właścicie-
lem ładunku lub przedstawicielem wymienionych osób.

2. Odpowiedzialnością INTER Polska nie są objęte:

1) materiały niebezpieczne,

2) artykuły łatwo psujące się,

3) zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich,

4) wartości pieniężne,

5) metale szlachetne, platyna, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szla-
chetne oraz perły,

6) towary przewożone jako bagaż podręczny,

7) towary przewożone w ramach handlu obwoźnego,

8) towary uszkodzone i zdekompletowane,

9) przesyłki pocztowe.

3. W razie szkody ukrytej Ubezpieczający obowiązany jest udowodnić, że powstała
ona w czasie przewozu mienia (towarów).

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 39

1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać przewidywanej najwyższej wartości
przewożonego mienia na jednym środku transportu.

2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za
szkody powstałe w wyniku jednego zdarzenia na jednym środku transportu. 

KLAUZULE DODATKOWE

§ 40

Nie przewiduje się stosowania klauzul dodatkowych.

UBEZPIECZENIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKÓD 
ELEKTRYCZNYCH

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 41

1. Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia elektryczne i elektroniczne.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ww. urządzeniach powstałe na skutek
działania prądu elektrycznego np.: zwarcia, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub
całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących
te urządzenia.

3. Ww. urządzenia mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że
są one zainstalowane, gotowe do eksploatacji oraz zakończone zostały testy próbne. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyszczególnione w umowie ubezpie-
czenia (polisie) lub załącznikach do tej umowy.

5. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 42

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód, za które odpowiada osoba trzecia jako producent, dostawca, wytwórca,
sprzedawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo warsztat
naprawczy, w tym szkód objętych gwarancją lub rękojmią.

2. Ponadto INTER Polska nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

1) maszyn, których zużycie w dniu wystąpienia szkody przekraczało 80% lub star-
szych niż 10 lat, 

2) wkładek topikowych, styczników i odgromników, grzejników elektrycznych,
lamp, mierników, czujników i liczników analogowych.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 43

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko.

2. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpo-
wiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 44

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następujące
Klauzule (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w każdej z n/w Klauzul):

1) A – Reprezentantów,

2) B – Automatycznego pokrycia,

3) C – Miejsca ubezpieczenia,

4) F – Przeniesienia,

5) G – Przewłaszczenia.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 45

1. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie urządzenia elektroniczne wymienione w zesta-
wieniu sprzętu (zgodnie z wnioskiem), od momentu osiągnięcia gotowości do eks-
ploatacji, dla których zostały przeprowadzone i zakończone z wynikiem pozytywnym
testy próbne (chyba, że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane), po zain-
stalowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie, w celu pod-
jęcia działalności, do której są przeznaczone.

2. Od chwili, gdy ubezpieczony przedmiot jest gotowy do eksploatacji, jest on objęty
ubezpieczeniem także w czasie konserwacji, napełniania, remontu lub naprawy.

3. Przedmioty określone w ust. 1 objęte są ubezpieczeniem także w czasie ich prze-
mieszczania lub transportowania w miejscu ubezpieczenia.

4. Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat.

5. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody rzeczowe, z wyjątkiem szkód wyłączonych
z ochrony ubezpieczeniowej w § 4 i § 47 niniejszych OWU, w przypadku gdy:

1) przedmiot objęty ubezpieczeniem ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek
nieprzewidzianej okoliczności w sposób uniemożliwiający spełnianie przez
niego funkcji, do której był przeznaczony,

2) przedmiot objęty ubezpieczeniem zostanie utracony w wyniku kradzieży z wła-
maniem lub rabunku.

6. W przypadku sprzętu przenośnego ubezpieczenie obejmuje również ryzyko upadku
sprzętu.

7. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, z wyjątkiem sprzętu przenoś-
nego, który objęty jest ochroną ubezpieczeniową na obszarze całego świata.
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8. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem
można objąć również dane nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez
elektroniczne systemy przetwarzania danych oraz wymienne nośniki danych.

9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia danych, Ubezpieczający zobowiązany
jest do wykonania kopii zapasowych i zapisów archiwalnych gromadzonych danych
z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w tygodniu. Kopie zapasowe i zapisy
archiwalne muszą być przechowywane w miejscu innym niż miejsce ubezpieczenia
wskazane w umowie ubezpieczenia.

WYMAGANE ZABEZPIECZENIA

§ 46

1. Mienie powinno być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami § 14.

2. Sprzęt elektroniczny przenośny użytkowany poza miejscem ubezpieczenia i prze-
chowywany w pojeździe powinien być zabezpieczony w następujący sposób:

1) pojazd powinien być wyposażony w stały dach,

2) pojazd powinien zostać należycie zamknięty po zaparkowaniu,

3) sprzęt powinien być przechowywany w bagażniku pojazdu i nie powinien być
widoczny z zewnątrz.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 47

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

1) powstałych wskutek erupcji wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, tajfunu,
cyklonu, tornada,

2) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzieży zwykłej),

3) powstałych w mieniu tymczasowo magazynowanym lub okresowo wyłączonym
z użytkowania,

4) za które odpowiada osoba trzecia jako producent, dostawca, wytwórca, sprze-
dawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo warsztat
naprawczy, w tym szkód objętych gwarancją lub rękojmią,

5) polegających na istnieniu uszkodzeń lub wad w chwili zawarcia umowy ubez-
pieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się dowiedzieć,

6) w pojazdach mechanicznych, chyb, że stanowią środki obrotowe lub mienie
osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży.

2. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następującym
mieniu:

1) częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej
albo okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie
i skład,

2) materiałach pomocniczych, wymiennych narzędziach, wymiennych nośnikach
danych, taśmach, pisakach, głowicach drukarek, źródłach światła,

3) lampach (np. lampach rentegnowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp kato-
dowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 48

1. Suma ubezpieczenia dla urządzeń elektronicznych ustalana jest przez Ubezpiecza-
jącego na sumy stałe według wartości odtworzeniowej.

2. Suma ubezpieczenia dla danych oraz wymiennych nośników danych ustalana jest
przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko według kosztów odtworzenia.

3. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia.

KLAUZULE DODATKOWE

§ 49

Z zachowaniem pozostałych zapisów zakres ochrony można rozszerzyć o następujące
Klauzule (zgodnie z zapisami i na warunkach opisanych w każdej z n/w Klauzul):

1) A – Reprezentantów,

2) B – Automatycznego pokrycia,

3) C – Miejsca ubezpieczenia,

4) D – Rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia,

5) F – Przeniesienia,

6) G – Przewłaszczenia.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 50

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych
przez Ubezpieczonych na terytoriach wszystkich państw świata w okresie udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej.

2. Umowę ubezpieczenia zawiera Ubezpieczający (pracodawca) na swoją rzecz, a także
na rzecz zatrudnionych przez siebie pracowników (Ubezpieczonych), zgodnie z załą-
czoną listą imienną.

3. Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia
nie przekroczyła 70 roku życia. 

4. INTER Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,

2) śmierci Ubezpieczonego.

5. Stopień uszczerbku na zdrowiu określa się na podstawie poniższej tabeli:
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TABELA USZCZERBKU NA ZDROWIU

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała Stopień
uszczerbku
na zdrowiu

1 Złamanie kości czaszki 15 %
2 Złamanie kości twarzy (szczęki, kości jarzmowej) 20 %
3 Złamanie żuchwy 10 %
4 Złamanie kości nosa 5 %
5 Złamanie kręgosłupa szyjnego 20 %
6 Złamanie kręgosłupa piersiowo–lędźwiowego 

(z wyłączeniem kości ogonowej) 30 %
7 Złamanie mostka 7 %
8 Złamanie żebra 5 %
9 Złamanie kości tworzących miednicę 

(z włączeniem kości ogonowej) 25 %
10 Zwichnięcie stawu biodrowego 25 %
11 Złamanie kości udowej 25 %
12 Złamanie kości piszczelowej 10 %
13 Złamanie kości strzałkowej 5 %
14 Złamanie kości piszczelowej i kości strzałkowej (obu kości

podudzia) 20 %
15 Złamanie rzepki 20 %
16 Zwichnięcie stawu kolanowego 20 %
17 Złamanie kości piętowej 10 %
18 Złamanie kości skokowej 10 %
19 Zwichnięcie w stawach skokowych 10 %
20 Złamanie kości stępu 10 %
21 Złamanie kości śródstopia 10 %
22 Złamanie palucha 3 %
23 Złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec) 1 %
24 Całkowita utrata kończyny dolnej na wysokości powyżej 

połowy uda 70 %
25 Całkowita utrata kończyny dolnej do wysokości połowy uda 60 %
26 Całkowita utrata kończyny dolnej na wysokości poniżej kolana 50 %
27 Całkowita utrata kończyny dolnej na wysokości do połowy łydki 45 %
28 Całkowita utrata stopy 40 %
29 Całkowita utrata palucha (w przypadku utraty 

częściowej – 1/2 wartości za każdy paliczek) 6%
30 Całkowita utrata palców stopy od II do V (za każdy palec, 

w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek) 3 %
31 Złamanie łopatki 20 %
32 Złamanie obojczyka 7 %
33 Złamanie nasady bliższej kości ramiennej 15 %
34 Złamanie trzonu kości ramiennej 12 %
35 Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości ramiennej 

lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej 
kości łokciowej 15 %

36 Zwichnięcie stawu barkowego 10 %
37 Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej 10 %
38 Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości łokciowej 

lub nasady dalszej kości promieniowej 10 %
39 Złamanie (śródstawowe) nasad dalszych kości promieniowej

i kości łokciowej (obu kości przedramienia) 15 %
40 Zwichnięcie stawu łokciowego 15 %
41 Złamanie kości nadgarstka i śródręcza 10 %
42 Złamanie w obrębie kciuka 7 %
43 Złamanie palca wskazującego 5 %
44 Złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy palec) 2 %
45 Całkowita utrata ramienia na wysokości stawu barkowego 70 %
46 Całkowita utrata ramienia powyżej stawu łokciowego 65 %
47 Całkowita utrata przedramienia 60 %

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała Stopień
uszczerbku
na zdrowiu

48 Całkowita utrata ręki na wysokości nadgarstka 55 %
49 Całkowita utrata kciuka (w przypadku utraty 

częściowej – 1/2 wartości za każdy paliczek) 20 %
50 Całkowita utrata palca wskazującego (w przypadku 

utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek) 9 %
51 Całkowita utrata palca dłoni od III do V (za każdy palec, 

w przypadku utraty częściowej – 1/3 wartości za każdy paliczek) 6 %
52 Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 % 
53 Całkowita utrata wzroku w jednym oku 40 %
54 Całkowita utrata małżowiny usznej 5 %
55 Całkowita utrata słuchu w obu uszach 60 %
56 Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 20 %
57 Całkowita utrata mowy/języka 50 % 
58 Całkowita utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa) 15 % 
59 Całkowita utrata płuca 30 %
60 Całkowita utrata nerki 25 %
61 Całkowita utrata żołądka 20 %
62 Całkowita utrata śledziony 15 %
63 Całkowita utrata macicy 40 %
64 Całkowita utrata gruczołu sutkowego 20 %
65 Całkowita utrata jajnika lub jądra 20 %
66 Całkowita utrata prącia 35 %
67 Porażenie czterech kończyn – utrwalone 100 %
68 Porażenie dwóch kończyn – utrwalone 80 %
69 Wstrząśnienie mózgu 10 %
70 Stłuczenie mózgu 25 %
71 Oparzenie II stopnia (za każdy 1 % powierzchni ciała) 1 % 
72 Oparzenie III stopnia (za każdy 1 % powierzchni ciała) 2 %
73 Oparzenie dróg oddechowych (leczone w szpitalu) 25 %

1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wynosi 100% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa działa w zależności od wybranego wariantu:

1) podczas wykonywania czynności zawodowych oraz w życiu prywatnym
tzn. 24 godziny na dobę (ochrona pełna),

2) podczas wykonywania czynności zawodowych oraz w drodze z domu do pracy
i z pracy do domu (ochrona pracownicza).

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 51

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
wypadków powstałych:

1) na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczającego samo-
okaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, samobójstwa lub przestępstwa,

2) w związku z uczestniczeniem w bójkach – z wyjątkiem działania w obronie
koniecznej,

3) w związku z uczestniczeniem w ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,

4) w wyniku zaburzeń świadomości oraz umysłu, również w przypadku, gdy powstały
one na skutek spożycia alkoholu, użycia narkotyków lub innych środków odu-
rzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

5) na skutek prowadzenia pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do pro-
wadzenia danego pojazdu bądź  w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków
lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastęp-
czych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,



6) w wyniku wypadku pojazdu, którego kierowca był w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropo-
wych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nar-
komanii – z wyłączeniem środków transportu publicznego,

7) w związku z jazdami próbnymi, rajdami i wyścigami oraz wszelkiego rodzaju
próbami prędkościowymi,

8) w związku z pilotowaniem statków powietrznych oraz  podróżowaniem nimi,
z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

9) na skutek zażycia leków,

10) w wyniku epidemii, chorób, infekcji i stanów chorobowych przewlekłych,

11) w wyniku nagłych stanów chorobowych,

12) w związku z chorobami psychicznymi oraz chorobami układu nerwowego,

13) w wyniku ataków epilepsji oraz utraty przytomności spowodowanej przyczyną
chorobową,

14) w związku z udarami słonecznymi,

15) w wyniku uszkodzeń dysków międzykręgowych, dyskopatii, przepukliny brzusz-
nej lub pachwinowej, chyba, że są one skutkiem wypadku objętego ochroną
ubezpieczeniową,

16) w związku z indywidualnym uprawianiem następujących sportów: motorowych,
motorowodnych, nurkowania ze sprzętem specjalistycznym, wszelkich sportów
powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, hippiki oraz sportów
związanych z użyciem broni,

17) w związku z uprawianiem wszelkich sportów w grupie zorganizowanej
w ramach klubów, stowarzyszeń, kół i sekcji, podczas treningów, zawodów
oraz obozów kondycyjnych.

2. Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje także: 

1) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego
leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym, że ochrona
ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były wykonywane ze wska-
zania lekarskiego do przeprowadzenia leczenia skutków wypadku objętego
ochroną ubezpieczeniową,

2) zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból, cierpienie fizyczne lub moralne jak
również odszkodowań za straty materialne polegające na utracie lub uszko-
dzeniu przedmiotów należących do Ubezpieczającego.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 52

1. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 zł na każdego Ubezpieczonego.

2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska z tytułu
jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 53

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone czynem niedozwo-
lonym osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej okre-
ślonej rodzajowo w umowie ubezpieczenia lub użytkowaniem mienia służącego
wykonywaniu tej działalności.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie, o ile szkoda objęta zakresem ubez-
pieczenia wystąpi w czasie trwania odpowiedzialności INTER Polska, nawet jeżeli
roszczenia poszkodowanych z tytułu takiej szkody zostaną zgłoszone po upływie
okresu ubezpieczenia, w terminach ustawowo określonych – w takim wypadku

kwalifikuje się taką szkodę do tej umowy, w czasie trwania której wystąpiła i w świetle
tej umowy ocenia się odpowiedzialność INTER Polska.

4. W granicach udzielonej ochrony INTER Polska ma obowiązek dokonania oceny
sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie
odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczającego przed nieuzasadnio-
nym roszczeniem.

5. W granicach określonej w umowie sumy gwarancyjnej pokrywane są niezbędne
koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za
jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpie-
czającego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody
wdrożone postępowanie karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało
powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów.

6. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek
rażącego niedbalstwa.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 54

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

1) wynikłych z wypadków mających miejsce przed datą początkową,

2) za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego
przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia
zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,

3) związanych z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających,

4) wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem,

5) powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na pod-
stawie tej samej umowy,

6) polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych,

7) pokrywanych na podstawie prawa górniczego lub geologicznego,

8) które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
zawartej z innym ubezpieczycielem na wcześniejszy lub późniejszy okres ubez-
pieczenia,

9) związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych
i nazw fabrycznych,

10) powstałych wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody
stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanali-
zacyjnych,

11) wyrządzonych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,

12) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,

13) wyrządzonych przez środki antykoncepcyjne, dioksyny, priony i wyroby tytoniowe,

14) powstałych w wyniku oddziaływania na kod genetyczny,

15) w mieniu ruchomym, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku
prawnego,

16) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych
ubezpieczeniem, w tym także polegające na utracie tego mienia,

17) w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności
w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,

18) wyrządzonych przez osoby nie będące pracownikami osób objętych ubezpie-
czeniem, wykonujące pracę, usługę lub inne czynności na ich rzecz,

19) bezpośrednio lub pośrednio wynikłych z emisji, wycieku lub innej formy przed-
ostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,

20) wyrządzonych podczas prac ładunkowych,

21) wynikłych z niedostarczenia energii lub niewłaściwych parametrów wytworzo-
nej lub dostarczonej energii w jakiejkolwiek postaci.

2. O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności
cywilnej:
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1) kontraktowej,

2) za produkt,

3) najemcy,

4) pracodawcy.

3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych
kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym
(exemplary & punitive damages), nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem.

§ 55

Na podstawie odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia INTER Polska zawiera
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody:

1) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,

2) objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania
określonego zawodu,

3) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji,

4) wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

SUMA GWARANCYJNA

§ 56

W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i dla wszystkich wypadków w okre-
sie ubezpieczenia, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KONTRAKTOWEJ

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 57

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyrządzone osobie trzeciej w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie ubez-
pieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 58

1. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody określone w § 4 i § 54. 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje roszczeń z tytułu gwarancji ani z tytułu rękojmi za wady,
a także roszczeń o zapłatę kar umownych lub pokrycie kosztów świadczenia zastęp-
czego w miejsce świadczenia niewykonanego, wykonanego niewłaściwie albo nie-
terminowo.

3. INTER Polska nie odpowiada za szkody w pojazdach mechanicznych lub ich wypo-
sażeniu, które znajdują się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
ani rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.

SUMA GWARANCYJNA

§ 59

1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie. 

2. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej stanowi
podlimit sumy gwarancyjnej określonej dla odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 60

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych
ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez rzecz ruchomą
wprowadzoną do obrotu, a także wskutek nieprawidłowego wykonania pracy lub
usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem (OC za produkt i wykonane prace).

2. Za wprowadzenie rzeczy do obrotu uważa się chwilę, w której posiadanie rzeczy
trwale lub na określony czas zostało przeniesione na osobę trzecią.

3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 61

1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 i § 54 ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje szkód:

1) spowodowanych wprowadzeniem do obrotu rzeczy innej niż opisana we
wniosku ubezpieczeniowym, 

2) w rzeczy wprowadzonej do obrotu, przedmiocie pracy lub usługi wykonanej
przez osoby objęte ubezpieczeniem,

3) poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostar-
czonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego,

4) poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostar-
czonych przez Ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez
poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego,

5) poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn lub urządzeń,

6) wyrządzonych przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub zastoso-
wania na statkach powietrznych,

7) których przyczyną była jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi,
w związku z którą została obniżona jej cena,

8) wyrządzonych przez rzecz nie posiadającą ważnego atestu dopuszczającego ją
do obrotu, o ile atest jest wymagany przez przepisy obowiązujące w miejscu
i czasie wprowadzenia jej do obrotu,

9) związanych z wprowadzeniem do obrotu: broni, uzbrojenia, amunicji, mate-
riałów wybuchowych, sztucznych ogni, produktów chemicznych (barwniki, kos-
metyki, produkty pielęgnacyjne, środki do zwalczania szkodników i chwastów,
nawozy, insektycydy, środki do dezynfekcji dymem, pasza dla zwierząt), pojaz-
dów mechanicznych lub części do pojazdów, elektrycznych lub elektronicznych
urządzeń sterujących, sprzętu medycznego oraz produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, produktów tytoniowych, produktów zawierających azbest,

10) wyrządzonych przez nie przetworzone produkty rolne, leśne lub hodowlane
albo zwierzynę łowną,

11) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte koszty poniesione przez osoby
objęte ubezpieczeniem lub osoby trzecie na wycofanie wadliwej rzeczy z rynku.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego
oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym świadomość szkodliwego
oddziaływania wprowadzonej do obrotu rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi
uważa się za równoznaczną z winą umyślną.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje roszczeń gwarancyjnych albo z tytułu rękojmi za wady,
a także roszczeń o zapłatę kar umownych lub pokrycie kosztów świadczenia zastęp-
czego w miejsce świadczenia niewykonanego, wykonanego niewłaściwie albo

15



nieterminowo; dotyczy to także kosztów usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy
przez rzecz wolną od wad.

SUMA GWARANCYJNA

§ 62

1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie. 

2. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej za rzecz ruchomą wprowadzoną do
obrotu lub wykonanie pracy lub usługi (OC za produkt i wykonane prace) stanowi
podlimit sumy gwarancyjnej określonej dla odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJEMCY

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 63

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody
w mieniu polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i ich części skła-
dowych, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie
umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 64

Z zachowaniem wyłączeń opisanych w § 4 i § 54 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód:

1) w gruntach wszelkiego rodzaju,

2) w urządzeniach i instalacjach wszelkiego rodzaju oraz przedmiotach ze szkła,
ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba, że stanowią część składową
nieruchomości użytkowanej przez Ubezpieczającego – najemcę,

3) wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania.

SUMA GWARANCYJNA

§ 65

1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia. 

2. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej najemcy stanowi podlimit sumy
gwarancyjnej określonej dla odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY

PRZEDMIOT, ZAKRES I MIEJSCE UBEZPIECZENIA

§ 66

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody na
osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE

§ 67

1. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody określone w § 4 i § 54. 

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek stanów
chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa w § 66.

3. INTER Polska wypłaca odszkodowanie pomniejszone o świadczenie przysługujące
poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w § 66.

SUMA GWARANCYJNA

§ 68

1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę
odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie
ubezpieczenia. 

2. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej pracodawcy stanowi podlimit sumy
gwarancyjnej określonej dla odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

ROZDZIAŁ 3 POSTANOWIENIA WSPÓLNE

WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY

§ 69

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie kompletnie wypełnionego
i podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
sporządzonego na formularzu INTER Polska.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1) pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres Ubezpieczającego,

2) pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres Ubezpieczonego,

3) rodzaj prowadzonej działalności,

4) NIP lub Regon, numer EKD,

5) planowany obrót,

6) miejsce ubezpieczenia,

7) okres ubezpieczenia,

8) przedmiot i zakres ubezpieczenia,

9) sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną i sposób jej ustalenia, system ubezpie-
czenia,

10) w ubezpieczeniu NNW – imienny wykaz osób objętych ubezpieczeniem,

11) w ubezpieczeniu mienia w transporcie – roczną, ogólną planowaną wartość
mienia do przewiezienia w okresie ubezpieczenia,

12) opis stanu zabezpieczenia mienia,

13) liczbę, rodzaj oraz wielkość szkód w okresie ostatnich 3 lat, z rozbiciem na
poszczególne ryzyka i lata.

3. INTER Polska może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od zainstalowania
zabezpieczeń mienia wymaganych przepisami niniejszych OWU.

4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 lub dodatkowych
danych, wymaganych we wniosku, Ubezpieczający powinien na wezwanie INTER
Polska odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania INTER Polska.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 70

1. INTER Polska dokonuje ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej za cały okres
ubezpieczenia w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.

2. W ubezpieczeniu mienia kwotę zasadniczą składki stanowi iloczyn deklarowanej
we wniosku ubezpieczeniowym sumy ubezpieczenia i stawki taryfowej. W ubez-
pieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków składka jest uzależniona od sumy
ubezpieczenia a w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej składka jest uzależniona
od rodzaju prowadzonej działalności, sumy gwarancyjnej i wysokości obrotu.

3. Kalkulując wysokość składki ubezpieczeniowej, uwzględnia się:

1) okres ubezpieczenia,

2) zakres ochrony ubezpieczeniowej,
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3) rodzaj przedmiotu ubezpieczenia (w ubezpieczeniu mienia),

4) wysokość sumy gwarancyjnej i wysokość obrotu (w ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej),

5) rodzaj prowadzonej działalności.

4. INTER Polska może udzielić zniżek składki z tytułu:

1) istnienia stałego dozoru lub posiadania atestowanych i należycie konserwo-
wanych urządzeń bądź instalacji sygnalizacyjno–alarmowych (przeciwkradzie-
żowych lub przeciwpożarowych),

2) istnienia ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwpożarowych (własna straż
pożarna, czujki dymu, instalacje tryskaczowe),

3) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

4) jednorazowej opłaty składki,

5) nowego ubezpieczenia w INTER Polska.

5. INTER Polska może naliczyć zwyżki składki ze względu na:

1) klasę bezpieczeństwa ogniowego budynków, budowli lub lokali,

2) szkodowy przebieg ubezpieczenia w ostatnim okresie ubezpieczenia,

3) rozłożenie płatności na raty,

4) zawarcie umowy na warunkach odmiennych od postanowień niniejszych OWU.

6. W umowach ubezpieczenia zawieranych na okres krótszy od jednego roku składkę
oblicza się przy zastosowaniu tabeli frakcyjnej. W takiej sytuacji składka opłacana
jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia.

7. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty określa się w polisie.

8. Wprowadza się składkę minimalną za roczny okres ubezpieczenia, niezależną od
liczby ubezpieczonych ryzyk oraz zasto sowanych zniżek i nie podlegającą zwrotowi.
Składka minimalna wynosi 200,00 złotych.

9. Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z góry za cały
okres ubezpieczenia, chyba, że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność składki
na innych zasadach.

10. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu poczto-
wego, za zapłatę uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia pole-
cenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek INTER
Polska, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystar-
czająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym przy-
padku za zapłatę przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty składki lub raty składki
na rachunek INTER Polska.

11. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej
konieczność opłacenia dodatkowej składki (lub zwrotu składki), składkę tę przelicza
się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia,
proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ewentualna
składka dodatkowa jest płatna jednorazowo.

12. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na
jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

13. Wysokość należnej do zwrotu składki wynosi 1/365 składki rocznej za każdy dzień
niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

POCZĄTEK L KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTER POLSKA

§ 71

1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako począ-
tek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej, niż w dniu następnym po dniu zawarcia
umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba, że został wyznaczony inny
termin zapłaty.

2. Jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie,
INTER Polska może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.

§ 72

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba, że strony
umówią się inaczej.

2. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający
ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przy-
padku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obo-
wiązku zapłacenia składki za okres, w jakim INTER Polska udzielało ochrony ubez-
pieczeniowej.

3. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez INTER Polska ze skutkiem
natychmiastowym w razie stwierdzenia wynikających z rażącego niedbalstwa Ubez-
pieczającego zaniedbań w zakresie wymogów okre ślonych w §§ 75–77  niniejszych
OWU .

§ 73

Ochrona ubezpieczeniowa INTER Polska kończy się z chwilą:

1) nie opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie, jeżeli INTER Polska ponosi
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty,

2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, w trybie okre-
ślonym w § 72 ust. 2,

3) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym przez
INTER Polska, w trybie określonym w § 72 ust. 3,

4) przeniesienia własności mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia na inną
osobę, jeżeli nie dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na
nabywcę – w stosunku do tego mienia,

5) upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania
do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez INTER Polska po upływie ter-
minu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności INTER Polska,

6) zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów zgła-
szania roszczeń,

7) wyczerpania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 74

1. Przed zawarciem umowy Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości
INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska zapytywało
w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubez-
pieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest
zawiadamiać INTER Polska o zmianach okoliczności, o które INTER Polska zapyty-
wało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach, nie-
zwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których z naru-
szeniem postanowień ust. 1–2 Ubezpieczający nie podał do wiadomości INTER Polska.
Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 1–2 doszło z winy umyślnej
Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany
umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczający nie
podał do wiadomości INTER Polska.

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1–2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jaki Ubezpieczonym, chyba,
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 75

1. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany:

1) zapobiegać powstaniu szkód, w szczególności przez zachowanie należytej sta-
ranności w strzeżeniu mienia oraz przestrzeganie przepisów prawa,

2) utrzymywać budynki i budowle w należytym stanie technicznym, przez co rozu-
miane jest niezwłoczne likwidowanie awarii lub uszkodzeń; dotyczy to zwłaszcza
instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę oraz dachów,
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3) przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących przed miotu ubezpieczenia,
a w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej,
zasad i norm dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, eks-
ploatacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, jak również utrzymywać
przed miot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym,

4) utrzymywać w pomieszczeniach temperaturę unie możliwiającą zamarzanie
instalacji wodnych lub zamknąć zawory i usunąć wodę z instalacji,

5) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia zgod nie z aktualnymi przepisami,
w sposób pozwalający w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie
wartości mienia; dowody ewidencji dotyczące ubez pieczonego mienia powinny
być zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub
kradzieżą,

6) niezwłocznie powiadomić INTER Polska na piśmie o zwiększeniu ryzyka, zwłasz-
cza w przypadku, gdy:

a) nastąpi zmiana okoliczności, o które pytano we wniosku, w szczególności
gdy usunięte zostaną uzgodnione środki bezpieczeństwa,

b) ubezpieczony budynek lub budowla zostaną prze budowane lub poddane
innym robotom budow lanym, lub jeżeli ich części nie będą używane,

c) w ubezpieczonym budynku lub lokalu podjęta zo stanie nowa działalność
gospodarcza lub zmie niony jej rodzaj, 

7) niezwłocznie powiadomić INTER Polska na piśmie o wzroście wartości ubez-
pieczonego mienia/wartości obrotu,

8) uzgodnić z INTER Polska warunki opieki nad budynkiem lub budowlą, w przy-
padku wyłączenia ich z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

9) bez wezwania poinformować INTER Polska o zawarciu z innym ubezpieczycielem
umowy ubezpieczenia dotyczącej tego samego przedmiotu w tym samym czasie
i od tego samego ryzyka.

2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1 pkt 1–4, INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania
za szkody powstałe z tego powodu.

3. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1 pkt 5–8, INTER Polska może odpowiednio zmniejszyć odszko-
dowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopo-
dobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki, 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 umowę ze skutkiem natych-
miastowym.

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba, że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 76

1. W przypadku powstania zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego szkodę
w mieniu, Ubezpieczający obo wiązany jest do:

1) podjęcia dostępnych działań, zmierzają cych do zmniejszenia rozmiaru szkody
oraz zabezpie czenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubez pieczenia
przed powiększeniem rozmiarów szkody i uwzględniania przy tym zaleceń
INTER Polska, o ile zezwalają na to okoliczności,

2) niezwłocznego powiadomienia INTER Polska o zajściu zdarzenia; w razie
ustnego zgłoszenia szkody, Ubezpieczający jest zobowiązany do potwierdzenia
zgłoszenia na piśmie w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości
o zajściu zdarzenia,

3) niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestęp stwa lub wypadku drogowego środka transportu należą-
cego do Ubezpieczającego.

4) nie dokonywania ani nie dopuszczania do dokona nia żadnych zmian w przed-
miocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważ-
nioną przez INTER Polska, chyba, że:

a) narusza to interes publiczny,

b) zmiana taka jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpie-
czenia po szkodzie lub zmniej szenia jej rozmiarów,

c) oględziny miejsca i przedmiotu szkody nie zostały przeprowadzone przez
INTER Polska w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie,

5) niezwłocznego zastrzeżenia zaginionych dokumen tów finansowych,

2. Ubezpieczający jest ponadto zobowiązany do:

1) dostarczenia INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody dowodu
ubezpieczenia mienia,

2) dostarczenia INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody kopii
zawiadomienia złożonego policji,

3) przedłożenia INTER Polska nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
szkody wykazu uszko dzonego, zniszczonego lub utraconego mienia wraz ze
sporządzonym na własny koszt rachunkiem po niesionych strat,

4) przedstawienia INTER Polska oryginalnych rachunków zakupu, jak również udo-
stępnienia do kumentacji księgowej i innych dowodów, niezbęd nych do usta-
lenia wysokości roszczenia,

5) dostarczenia INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody oryginału
listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, na podstawie któ-
rego ubezpieczone mienie było przewożone,

6) dostarczenia INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody oryginalnego
rachunku dostawcy (faktury) lub innego miarodajnego dowodu dostawy,

7) zażądania od przewoźnika, jeżeli trudni się zawodowo przewozem, lub spe-
dytora, sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie z przepisami o prze-
wozie przesyłek oraz wzięcia udziału w jego sporządzeniu; w razie odmowy
przez przewoźnika lub spedytora sporządzenia takiego protokołu albo w razie
przewozu mienia własnym środkiem transportu – sporządzenia komisyjnego
protokołu szkody,

8) zażądania od kierowcy sporządzenia pisemnego oświadczenia o powstaniu
szkody, uwzględniającego wszystkie istotne dla sprawy okoliczności oraz dostar-
czenia tego oświadczenia INTER Polska w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
szkody,

9) umożliwienia osobom upoważnionym przez INTER Polska dokonania ustalenia
okoliczności po wstania szkody, wyceny rozmiaru szkody i zasadno ści roszczenia
oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaśnień,

10) dostarczenia postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie
zgłoszonej szkody lub odpisu prawomocnego orzeczenia sądu w przedmioto-
wej sprawie, w terminie umożliwiającym INTER Polska zajęcie stanowiska
odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

3. W przypadku wszczęcia dochodzenia, śledztwa lub wydania nakazu karnego lub
nakazu zapłaty w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym, Ubezpieczający powi-
nien niezwłocznie poinformować o tym fakcie INTER Polska nawet, gdy samo zda-
rzenie ubezpieczeniowe zostało już zgłoszone.

4. W przypadku wytoczenia powództwa przeciw Ubezpieczającemu, w związku
z ponoszoną przez niego odpowiedzialnością cywilną objętą ochroną ubezpiecze-
niową, Ubezpieczający obowiązany jest: 

1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie INTER Polska,

2) przedsięwziąć wszelkie dostępne środki mające na celu zminimalizowanie
następstw szkody,

3) nie podejmować bez uprzedniej zgody INTER Polska żadnych działań zmierza-
jących do uznania ani zaspokojenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywil-
nej w całości, w części lub na zasadzie ugody z poszkodowanym; w przypadku
naruszenia tego postanowienia INTER Polska jest zwolnione z obowiązku
wypłaty świadczenia.

5. Jeżeli dojdzie do procesu sądowego w sprawie roszczenia z tytułu odpowiedzial-
ności cywilnej, Ubezpieczający powinien na żądanie INTER Polska pozostawić pro-
wadzenie procesu, udzielić pełnomocnictwa osobie wskazanej przez INTER Polska
i dostarczyć wszelkich wyjaśnień uznanych przez tę osobę za niezbędne. Powyższe
nie zwalnia jednak Ubezpieczającego z obowiązku wnoszenia w terminie sprzeciwu
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lub właściwych środków odwoławczych od orzeczeń, nakazów zapłaty lub decyzji
administracyjnych w sprawie odszkodowań.

6. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wynikających z ust. 1, INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania za
szkody powstałe z tego powodu.

7. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków okre-
ślonych w ust. 2 – 3, INTER Polska może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,
jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło INTER
Polska ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

8. Uprawnienia wynikające z postanowień ust. 6 – 7 nie dotyczą szkód z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej.

9. INTER Polska jest upoważnione do składania w imieniu Ubezpieczającego wszelkich
oświadczeń, które uzna za konieczne w celu zmniejszenia lub odparcia roszczenia.

10. Jeżeli z tytułu zaistniałej szkody istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczają-
cego od odpowiedzialności cywilnej w całości lub części, to powyższe dotyczy rów-
nież INTER Polska.

11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 – 5 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba,
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

§ 77

1. W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku do obowiązków Ubezpieczającego
należy ponadto:

1) zgłosić do INTER Polska zaistniały wypadek, wypełniając dokładnie formularz
zgłoszenia wypadku,

2) podjąć aktywną współpracę z INTER Polska w celu wyjaśnienia wszelkich oko-
liczności powstania wypadku i ustalenia jego następstw.

2. W razie śmierci Ubezpieczonego, która nastąpiła w czasie 12 miesięcy od daty
wypadku i była jego następstwem, Uprawniony zobowiązany jest dostarczyć do
INTER Polska dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, przez które
rozumie się w szczególności wyciąg z aktu zgonu (do wglądu) oraz orzeczenie sądu
o nabyciu praw do spadku. 

§ 78

INTER Polska zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich dokumentów składanych przez
Ubezpieczającego i dotyczących zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego.

OBOWIĄZKI INTER POLSKA

§ 79

1. INTER Polska jest zobowiązane do:

1) doręczenia Ubezpieczającemu tekstu OWU przed zawarciem umowy ubezpie-
czenia,

2) wydania Ubezpieczającemu polisy bądź innego dokumentu ubezpieczenia (również
tymczasowego),

3) udzielenia Ubezpieczającemu informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg
lub zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia,

4) udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub osobie występującej
z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpo-
wiedzialności i wysokości odszkodowania,

5) przedstawienia Ubezpieczającemu w formie pisemnej różnic między postano-
wieniami umowy a OWU (zapis ten nie ma zastosowania do umów zawiera-
nych w drodze negocjacji).

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 80

1. Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia w następujący
sposób:

1) dla budynków i budowli (również w stadium budowy i przebudowy) – według
kosztów odbudowy lub remontu budynku lub budowli w tym samym miejscu,
z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów oraz

standardu wykończenia, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia
cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie na podstawie średnich
narzutów, stawek roboczogodziny oraz cen materiałów dla danego regionu,
powiększonych o koszty zwykłego transportu lub montażu, potwierdzonych
kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, rachunkiem wykonawcy
lub firmy transportowej:

a) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej – w pełnej wysokości,

b) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – po potrąceniu faktycz-
nego zużycia,

c) przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto – bez potrącenia
umorzenia,

d) przy ubezpieczeniu według wartości księgowej netto – po potrąceniu umo-
rzenia,

2) dla lokali – według wartości rynkowej,

3) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny nabycia, naprawy bądź
kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy, powiększonej
o koszty transportu i montażu z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 1,

4) dla rzeczowych aktywów obrotowych – według ceny ich nabycia lub kosztów
wytworzenia,

5) dla nakładów inwestycyjnych – według kosztów odbudowy lub remontu w tym
samym miejscu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji,
materiałów oraz standardu wykończenia, określonych zgodnie z zasadami kal-
kulacji i ustalenia cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie na
podstawie średnich narzutów, stawek roboczogodziny oraz cen materiałów dla
danego regionu, powiększonych o koszty zwykłego transportu lub montażu,
potwierdzonych kosztorysem przedłożonym przez poszkodowanego, rachun-
kiem wykonawcy lub firmy transportowej,

6) dla mienia osób trzecich – według wartości przedmiotu określonej w dowodzie
przyjęcia lub według kosztów naprawy na podstawie cen z dnia powstania
szkody, zwiększonych o poniesione i udokumentowa ne koszty nakładów usłu-
gowych, bez uwzględnienia prowizji lub marży, nie więcej jednak niż wartość
rynkowa przedmiotu ubezpieczenia,

7) dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej dla gotówki (wartość
nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP
z dnia ustalenia wysokości odszkodowania) lub jako cena sprzedaży netto (bez
marży i prowizji) dla pozostałych wartości pieniężnych,

8) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej lub kosztów
naprawy,

9) dla szyb od stłuczenia – według kosztów nabycia lub naprawy udokumento-
wanych rachunkiem, z uwzględnieniem tych samych wymiarów, konstrukcji
i materiałów,

10) dla podwyższonych kosztów prowadzenia działalności – według faktycznie
poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów udokumentowanych rachunkiem,

11) dla uszkodzonych lub utraconych danych oraz wymiennych nośników danych
– jako wysokość szkody przyjmuje się wartość niezbędnych kosztów poniesio-
nych w związku z:

a) ponowną instalacją, wymianą lub odtworzeniem programów określonych
w § 45 ust. 8 pkt 2 lit. b – d,

b) odtworzeniem danych określonych w § 45 ust. 8 pkt 2 lit. a, rozumianych
jako koszty wprowadzenia danych z nośników zawierających zapasowe
kopie danych lub koszty ręcznego wprowadzenia danych z oryginalnych
dokumentów,

c) odtworzeniem wymiennych nośników danych, jeżeli dane nie zostały
odtworzone w ciągu 12 miesięcy od dnia powstania szkody, jako wysokość
szkody przyjmuje się wyłącznie koszty odtworzenia wymiennych nośników
danych, na których były zapisane, pod warunkiem, że nośniki te pozosta-
wały objęte ochroną ubezpieczeniową,

12) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej INTER Polska wypłaca osobie
uprawnionej należne odszkodowanie według zasad odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczającego,
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13) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – zgodnie z zapisami
§ 50 ust. 5 i 6,

14) w ubezpieczeniu mienia w transporcie:

a) w razie zniszczenia lub utraty mienia w całości lub części albo takiego
uszkodzenia mienia, że z uwagi na jego właściwości nie nadaje się ono
do naprawy – według wartości zniszczonego, utraconego lub uszkodzo-
nego mienia ustalonej w fakturze dostawcy lub w zastępującym fakturę
dowodzie wewnętrznym lub według faktycznych kosztów zakupu bądź
odtworzenia łącznie z kosztami ubezpieczenia i dostarczenia mienia do
miejsca przeznaczenia, jeżeli zostały poniesione przez Ubezpieczającego,

b) w razie uszkodzenia mienia, które nadaje się do naprawy – według rzeczywis-
tych kosztów naprawy; jeżeli wysokość szkody została ustalona według kosz-
tów naprawy, odszkodowanie nie może przekroczyć rzeczywistej wartości
uszkodzonego mienia w dniu powstania szkody,

c) w razie uszkodzenia mienia w stopniu umożliwiającym jego dalszą sprzedaż,
lecz po obniżonych cenach – według różnicy pomiędzy wartością tego mie-
nia przed wypadkiem, a ceną ustaloną w drodze przeceny, o każdej prze-
cenie uszkodzonego mienia Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić
INTER Polska na 3 dni przed terminem i uzyskać pisemną zgodę na doko-
nanie przeceny; INTER Polska ma prawo wydelegować swego przedsta-
wiciela do wzięcia udziału w przeprowadzaniu przeceny,

15) w uzasadnionych przypadkach Ubezpieczający i INTER Polska mogą uzgodnić
lub każda ze stron może zażądać, by przyczyny i wysokość szkody zostały usta-
lone przez rzeczoznawców.

2. Przy obliczaniu wysokości szkody w zniszczonym lub uszkodzonym mieniu uwzględ-
nia się przydatność tego mienia do dalszego użytku, sprzedaży lub przeróbki
i o odpowiednią kwotę zmniejsza się wartość szkody.

3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:

1) wartości naukowej, artystycznej, zabytkowej, kolekcjonerskiej i emocjonalnej
ubezpieczonego mienia,

2) kosztów związanych z wszelkimi zmianami lub ulepsze niami dokonanymi
w przedmiocie ubezpieczenia po za warciu umowy ubezpieczenia,

3) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych
do przywrócenia stanu istnie jącego przed szkodą,

4) podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego odli czeniu, chyba, że strony
umówiły się inaczej.

4. Do ustalonej wysokości szkody dolicza się w granicach sumy ubezpieczenia, ponie-
sione przez Ubezpieczającego uzasadnione i udokumentowane koszty, o których
mowa w § 3 ust. 3.

5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w granicach określonej w umowie
sumy gwarancyjnej pokrywane są ponadto niezbędne koszty obrony sądowej
w sporze prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za jego zgodą; jeżeli
w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą
ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępo-
wanie karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało powołania
obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów.

6. W systemie ubezpieczenia mienia na sumy stałe, jeżeli suma ubezpieczenia okre-
ślonej w umowie ubezpieczeniowej pozycji (przedmiotu  ubezpieczenia) jest niższa
od jej wartości w dniu szkody (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłacone jest
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do ubezpieczonej wartości.

7. Zasady określonej w ust. 6 (zasada proporcji) nie stosuje się w stosunku do mienia
ubezpieczonego na pierwsze ryzyko oraz do mienia ubezpieczonego według war-
tości rynkowej,

8. Jeżeli suma ubezpieczenia określonych poszczególnych pozycji (przedmiotu ubezpiecze-
nia) w umowie jest wyższa od jej wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie), INTER
Polska ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości szkody.

9. W przypadku niezadziałania lub niewłaściwego zadziałania systemu zabezpieczenia
mienia w chwili zdarzenia, za które udzielono obniżki składki, INTER Polska pomniej-
sza odszkodowanie o taki procent, jaki zastosowano przy obniżce składki.

10. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od
tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie prze-

wyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świad-
czenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubez-
pieczenia.

11. Odszkodowanie stanowi kwotę obliczoną zgodnie z po wyższymi postanowieniami,
przy czym łączne odszkodowanie za wszystkie szkody wynikłe z jednego zdarzenia
jest pomniejszane o franszyzę redukcyjną w wyso kości 200,00 zł, z wyjątkiem:

1) szyb od stłuczenia – wysokość franszyzy wynosi 100,00 zł,

2) sprzętu przenośnego przechowywanego w pojeździe oraz dla upadku sprzętu
przenośnego – wysokość franszyzy wynosi 25% wartości szkody,

3) szkód powstałych wskutek przyczyn wymienionych w § 36 ust. 1 pkt 4) i 5)
przy przewozie dokonywanym transportem własnym, gdy przewożone mienie
zostanie skradzione z samochodu pozostawionego poza miejscem strzeżonym
– wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 25% wartości szkody, o ile strony nie
uzgodniły inaczej. Franszyza redukcyjna nie dotyczy szkód osobowych z tytułu
odpowiedzialności cywilnej i szkód z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 81

INTER Polska zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane koszty dodatkowych badań
lekarskich zleconych przez INTER Polska dla uzasadnienia roszczeń.

§ 82

1. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczający i INTER Polska mogą uzgodnić lub
każda ze stron może zażądać, by przyczyny i wysokość szkody zostały ustalone przez
rzeczoznawców.

2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawierać co najmniej:

1) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych przyczyn szkody,

2) wykaz mienia będącego przedmiotem szkody, 

3) ustalenie kosztów naprawy lub nabycia takiego samego mienia.

3. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców, strony mogą powołać rzeczo-
znawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz
i własnej oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą opinię.

4. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego rzeczo-
znawcy (opiniującego) ponoszą obie strony po połowie.

5. Na podstawie wiążących ustaleń rzeczoznawców lub rzeczoznawcy opiniującego,
INTER Polska oblicza odszkodowanie zgodnie z § 80, 

6. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczającego z dopełnienia obo-
wiązków wynikających z § 76.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 83

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym, INTER Polska w ter-
minie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpie czającego (jeżeli nie jest on osobą wystę-
pującą z tym zawiadomieniem) o przyjęciu zgłoszenia oraz przedstawi na piśmie
osobie występującej z roszczeniem wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
roszczenia.

2. INTER Polska wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku:

1) w ubezpieczeniach mienia – właścicielowi lub osobie posiadającej odpowiedni
tytuł prawny,

2) w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej –  poszkodowanemu lub osobie
uprawnionej,

3) w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków – Ubezpieczonemu,
opiekunowi prawnemu lub osobie uprawnionej,

3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności INTER Polska albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zacho-
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waniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. W takiej
sytuacji bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie określonym
w ust. 2.

4. Jeżeli odszkodowanie/świadczenie z tytułu złożonego roszczenia nie przysługuje lub
przysługuje w innej wysokości, niż wynikałoby to z zawartej umowy ubezpieczenia
lub złożonego roszczenia, INTER Polska zawiadomi pisemnie osobę występującą
z roszczeniem o tym fakcie, w terminach określonych w ust. 2–3 wskazując na oko-
liczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty odszkodowania/świadczenia oraz poinformuje o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.

5. INTER Polska wypłaca odszkodowanie/świadczenie na pod stawie uznania roszcze-
nia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu wyjaśniającym,
zawartej z Ubezpieczonym, Uprawnionym lub osobą występującą z roszczeniem
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba występująca z roszczeniem mają prawo
wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów.

7. Jeżeli Ubezpieczający próbuje podstępnie wprowadzić INTER Polska w błąd co do
faktów, mających znaczenie dla ustalenia odszkodowania/świadczenia, INTER Polska
jest zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania/świadczenia. Powyższe upraw-
nienie nie dotyczy szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

8. Jeżeli Ubezpieczający od zyska utracone mienie już po otrzymaniu odszkodowania,
jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu INTER Polska na piśmie
oraz dokonania cesji własności tego mienia na INTER Polska lub do zwrotu otrzy-
manego odszkodowania w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu
powyższe prawo wyboru przechodzi na INTER Polska.

9. Po wypłacie odszkodowania/świadczenia, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną
zmniejsza się o odszkodowania/świadczenia wypłacone w czasie trwania ubezpie-
czenia. Suma ubezpieczenia może być uzupełniona do pierwotnej wysokości lub
podwyższona w tym samym okresie ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego
po opłaceniu dodatkowej składki.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 84

1. Z dniem wypłaty odszkodowania/świadczenia, roszczenia Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzą
z mocy prawa na INTER Polska, do wysokości wypłaconego odszkodowania/świad-
czenia. Jeżeli INTER Polska pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubez-
pieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniem INTER Polska.

2. Nie przechodzą na INTER Polska roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć INTER Polska wszelkie

dokumenty oraz przekazać informacje i dokonać czynności niezbędne dla skutecz-
nego dochodzenia praw przez INTER Polska.

4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez zgody INTER
Polska praw przysługujących mu do osób trzecich, INTER Polska może odmówić
wypłaty odszkodowania/świadczenia w całości lub w części. Powyższe uprawnienie
nie dotyczy szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 85

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do INTER Polska powinny być
składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane pismem poleconym, pod rygorem
nieważności.

2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił
o tym INTER Polska, pismo INTER Polska skierowane do ostatniej znanej siedziby
lub miejsca zamieszkania Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której
byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił siedziby lub miejsca zamiesz-
kania, z zastrzeżeniem postanowień § 73 pkt 5.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywil-
nego, Ustawy o działal ności ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzględnie obo-
wiązujące.

4. Skargi i zażalenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia roz-
patrywane są przez Zarząd INTER Polska.

5. Skargi lub zażalenia powinny być składane w formie pisemnej i zawierać co najmniej:

1) nazwę firmy, imię, nazwisko i dane teleadresowe osoby składającej skargę lub
zażalenie,

2) numer polisy lub szkody oraz nazwę Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

3) opis sytuacji będącej przedmiotem skargi lub zażalenia,

4) uzasadnienie wraz z przedstawieniem ewentualnych dowodów.

6. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia stanowisko INTER Polska zostanie przesłane
pisemnie w ciągu 14 dni listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub
zażalenia.

7. Ewentualne spory powstałe w związku z umową ubezpieczenia rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby INTER Polska lub dla miejsca zamiesz-
kania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

8. Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu INTER Polska nr 21/2007
z dnia 31.08.2007 i znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od
dnia 1.10.2007 r. Jednocześnie z dniem 31.10.2007 r. tracą moc ogólne warunki
ubezpieczenia INTER Partner zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 28/2005
z dnia 23.06.2005 r., obowiązujące od dnia 01.09.2005 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa; tel. 022 333 75 00, fax 022 333 75 01; Nr KRS16204 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 547-02-06-285; Kapitał zakładowy wynosi 141,2 mln zł, jest w pełni zarejestrowany i opłacony

Janusz Szulik
Członek Zarządu

Aniela Schreyner
Prezes Zarządu



KLAUZULA „A” 

REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

1. INTER Polska nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego.

2. Dla celów niniejszej umowy ubezpieczenia przez UBEZPIECZONEGO rozumie się
REPREZENTANTÓW, tj. osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które (który) –
zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową spółki lub jej statutem, czy też na
mocy prawa własności – uprawnione są do składania oświadczeń woli w imieniu
ubezpieczonego podmiotu gospodarczego, z włączeniem w krąg tych osób proku-
rentów ustanowionych przez ten podmiot.

3. Przy określaniu reprezentantów pierwszeństwo mają wpisy do ksiąg handlowych
lub treść wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, czy też innych rejestrów
ustanowionych dla ubezpieczonego podmiotu.

§ 2

1. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych limit odpowiedzial-
ności INTER Polska wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

2. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, towarów od zepsucia
wskutek rozmrożenia, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych a także w ubez-
pieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limit odpowiedzialności INTER
Polska wynosi 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000,00 zł.

§ 3

1. Za włączenie niniejszej klauzuli do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych nie pobiera się składki dodatkowej.

2. Za włączenie niniejszej klauzuli do pozostałych ww. ubezpieczeń zastosowano dodat-
kową składkę, wynoszącą 10% składki ostatecznej za każde z ww. ubezpieczeń.

KLAUZULA „B”

AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte środki trwałe, w których posiadanie wejdzie
Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności INTER Polska i będące w posiada-
niu Ubezpieczającego inwestycje zakończone w okresie ubezpieczenia, pod następują-
cymi warunkami:

1. Ubezpieczający zgłosi pisemnie INTER Polska wzrost wartości środków trwałych
i poczynionych inwestycji w terminie do 30 dni od zaistnienia zmiany.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie mienie znajdujące się w miejscu
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność INTER Polska w stosunku do automatycznie ubezpieczonego
w okresie ubezpieczenia mienia ograniczona jest do limitu wynoszącego 20% sumy
ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia.

4. Jeśli łączna wartość ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia mienia na podstawie
niniejszej klauzuli osiągnie limit określony w punkcie 3, dodatkowe mienie może
zostać ubezpieczone wyłącznie na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.

5. Z tytułu objęcia ubezpieczeniem mienia na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpie-
czający zapłaci INTER Polska składkę obliczoną proporcjonalnie do czasu trwania auto-
matycznej ochrony ubezpieczeniowej przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie.
Termin płatności składki zostanie określony przez INTER Polska w aneksie potwierdza-
jącym objęcie ochroną wzrostu wartości mienia.

6. W przypadku niezgłoszenia mienia w terminie określonym w punkcie 1 lub nieopła-
cenia składki w terminie określonym w aneksie potwierdzającym objęcie ochroną
wzrostu wartości mienia – szkody w tym mieniu nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

§ 2

Za włączenie niniejszej klauzuli nie pobiera się składki dodatkowej.

KLAUZULA „C” 

MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie we wszystkich nowych
lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie
Polski i rozpoczyna się od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku.

2. W przypadku nabycia dodatkowego mienia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna
się z chwilą jego nabycia, ale Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia i dou-
bezpieczenia nowych miejsc wraz z podaniem wartości znajdującego się w nich
mienia do INTER Polska w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

3. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach,
pokazach i targach.

§ 2

Odpowiedzialność INTER Polska rozciąga się na nowe lokalizacje na podstawie § 1 pod
warunkiem, że mienie w tych lokalizacjach jest zabezpieczone zgodnie z OWU.

§ 3

Za włączenie niniejszej klauzuli nie pobiera się składki dodatkowej.

KLAUZULA „D” 

REZYGNACJI Z ZARZUTU NIEDOUBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

W przypadku szkody zasada proporcji (niedoubezpieczenia) będzie stosowana tylko
w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa
niż 110% sumy ubezpieczenia.

§ 2

Za włączenie niniejszej klauzuli do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń loso-
wych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na sumy stałe oraz sprzętu elektro-
nicznego od wszystkich ryzyk zastosowano dodatkową składkę, wynoszącą 10% składki
ostatecznej za każde z ww. ubezpieczeń.

KLAUZULA „E” 

WŁĄCZENIE RYZYKA PRZEPIĘCIA W WYNIKU POŚREDNIEGO 
UDERZENIA PIORUNA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe wskutek przepięć. Za
przepięcie uważa się gwałtowną zmianę napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyła-
dowań atmosferycznych, powodującą uszkodzenia, pozostawiające na ubezpieczonym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym bezsporne ślady działania.

§ 2

1. Za każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem INTER Polska odpowiada do uzgodnio-
nego limitu odszkodowania w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie wię-
cej niż 100.000,00 zł.

2. Należne odszkodowanie ulega każdorazowo pomniejszeniu o franszyzę redukcyjną
w wysokości 500,00 zł. 
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§ 3

Za włączenie niniejszej klauzuli zastosowano dodatkową składkę, wynoszącą 10 %
składki ostatecznej za ubezpieczenie.

KLAUZULA „F” 

PRZENIESIENIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

1. W przypadku przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na inny podmiot w czasie
trwania ochrony ubezpieczeniowej,  nabywca przedmiotu ubezpieczenia, za zgodą
INTER Polska, wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Ubezpieczającego wynika-
jące z niniejszych OWU.

2. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę
składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na
nabywcę.

3. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest zachowanie zabezpieczeń
mienia w stanie niezmienionym.

4. Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały
lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

§ 2

Za włączenie niniejszej klauzuli nie pobiera się składki dodatkowej.

KLAUZULA „G” 

PRZEWŁASZCZENIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU
INTER Partner obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

§ 1

W przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia, a także w przypadku przewłaszczenia
na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest
pisemne poinformowanie INTER Polska oraz zachowanie zabezpieczeń w stanie niezmie-
nionym.

§ 2

Za włączenie niniejszej klauzuli nie pobiera się składki dodatkowej.


