
Warunki ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii
Indeks UK057/08/03/01

Niniejsze warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii stosuje się w umowach ubezpieczenia zwa-

nych dalej „Umową”, zawieranych pomiędzy osobą fi zyczną lub prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobo-

wości prawnej, zwaną dalej „Ubezpieczającym”, a AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., zwanym dalej „AXA”.

§ 1. Defi nicje

 1.  Sekcja I – ubezpieczenie szkód materialnych.

 2.  Sekcja II – ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych.

 3.  Sekcja III – ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności.

 4.  Postanowienia wspólne – postanowienia odnoszące się do wszystkich sekcji.

 5.  Osoba trzecia – każda osoba niebędąca stroną stosunku ubezpieczenia.

 6.  Zdarzenie losowe – zdarzenie o charakterze nagłym i niespodziewanym, niezależne od woli ubezpieczonych podmio-

tów, o ujemnych skutkach ekonomicznych.

 7.  Szkoda – fi zyczny uszczerbek, strata lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia powstałe na skutek zdarzenia loso-

wego, powodujące konieczność jego odbudowy, naprawy lub wymiany.

 8.  Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody lub serii szkód na skutek pojedynczego zdarzenia losowego nieznajdu-

jącego się na liście wyłączeń odpowiedzialności AXA.

 9.  Roszczenie – żądanie – skierowane do AXA – zapłaty odszkodowania w następstwie zaistnienia wypadku ubezpie-

czeniowego.

 10.  Odszkodowanie – świadczenie wypłacone uprawnionemu na podstawie roszczenia ostatecznie zweryfi kowanego 

przez AXA w postępowaniu likwidacyjnym.

 11.  Franszyza redukcyjna (udział własny) – określona w Umowie wartość (procentowa, kwotowa lub procentowo-

-kwotowa), pomniejszająca każdorazowo wypłacane odszkodowanie. Franszyzę redukcyjną (udział własny) stosuje 

się osobno dla każdej lokalizacji. Możliwe jest ustalenie różnych franszyz redukcyjnych (udziałów własnych) dla 

różnych przedmiotów ubezpieczenia, a także sekcji, oraz różnych zdarzeń losowych będących przyczyną wypadków 

ubezpieczeniowych. Jeżeli uszkodzeniu lub utracie z tytułu jednego zdarzenia uległo kilka ubezpieczonych przedmio-

tów, Ubezpieczający poniesie wyłącznie jedną, najwyższą franszyzę redukcyjną (udział własny).

 12. Reprezentanci – za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się:

 a)   w spółkach jawnych i komandytowych – wspólników spółki;

 b)   w innych spółkach prawa handlowego – wspólników, akcjonariuszy, zarząd spółki i prokurentów;

 c)   w przedsiębiorstwach państwowych – dyrekcję przedsiębiorstwa;

 d)   w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków statutowych organów zarządzających.

 13.  Modernizacja – poprawa parametrów technicznych przedmiotu ubezpieczenia z wyłączeniem sytuacji, w której uzy-

skanie parametrów pierwotnych nie jest możliwe ze względu na rozwój technologii.

 14.  Wartość nowa odtworzeniowa

 a)   w odniesieniu do Sekcji I – winna odpowiadać kosztom wymiany ubezpieczonych przedmiotów na nowe przed-

mioty takiego samego rodzaju, typu, mocy, wydajności i jakości, włączając koszty montażu, frachtu (z wyjątkiem 

frachtu ekspresowego i lotniczego), cła i inne podobne opłaty;

 b)   w odniesieniu do Sekcji II – winna odpowiadać kosztom zastąpienia utraconych nośników danych nowymi tego 

samego rodzaju, jakości i typu, łącznie z kosztami ponownego wprowadzenia informacji z kopii rezerwowych i/lub 

dokumentacji;
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 c)   w odniesieniu do Sekcji III – winna odpowiadać kwocie jaką Ubezpieczający musi ponieść w okresie 12 miesięcy 

na dodatkowe wydatki związane z wykorzystaniem zastępczego sprzętu elektronicznego tego samego rodzaju 

i typu co uszkodzony.

 15.  Wartość rzeczywista – wartość nowa odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia pomniejszona o wartość wynikają-

cą z aktualnego stopnia zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia.

 16.  Okres odszkodowawczy – okres, który rozpoczyna się z chwilą wystąpienia konieczności eksploatowania zastęp-

czego wyposażenia i trwa do momentu przywrócenia pierwotnej zdolności operacyjnej ubezpieczonego sprzętu 

elektronicznego, który uległ zniszczeniu, ale nie dłużej niż oznaczono w Umowie.

§ 2. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

 1.  Przedmiotem ubezpieczenia są:

 a)  w Sekcji I – sprzęt elektroniczny (stacjonarny lub mobilny);

 b)  w Sekcji II – zewnętrzne nośniki danych;

 c)  w Sekcji III – zwiększone koszty działalności.

 2.  Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zgodą AXA przedmiot ubezpieczenia może obejmować pozycje inne niż 

wymienione w ust. 1 lit. a)–c).

 3.  Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną:

 a)  w każdym miejscu wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych podjętych na polecenie Ubezpie-

czającego w granicach terytorium Polski – w odniesieniu do sprzętu przenośnego oraz zewnętrznych nośników 

danych;

 b)  jedynie w miejscu określonym w Umowie – dla pozostałych przedmiotów ubezpieczenia.

 4.   AXA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie mienie zadeklarowane w kwestionariuszu oceny ryzyka lub innym 

dokumencie, który stanowi integralną część Umowy.

§ 3. Wyłączenia odpowiedzialności

Postanowienia wspólne

 1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, AXA nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje:

 a)  wojny lub działań wojennych (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy też nie), stanu wojennego, 

stanu wyjątkowego, działania wrogiego mieniu i porządkowi publicznemu, a także konfi skat, nacjonalizacji, prze-

trzymywania lub zarekwirowania przez władzę de jure lub de facto lub inną władzę publiczną;

 b)  strajków, lokautów, rozruchów, zamieszek społecznych;

 c)  aktów terroru, które oznaczają, jednakże nie są ograniczone do użycia siły lub przemocy i lub groźby zastoso-

wania przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działającą osobno lub w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 

organizacją(ami) lub rządem(ami), spowodowanych z przyczyn lub pobudek politycznych, religijnych, ideologicz-

nych lub etnicznych, lub z powodu chęci wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd lub wywołania stanu zagrożenia 

w społeczeństwie lub jakimkolwiek sektorze publicznym; wyłączone są również straty, szkody, koszty lub wydatki 

jakiegokolwiek rodzaju i natury bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub wynikające z jakichkolwiek akcji 

podjętych w celu kontroli, przeciwdziałania lub powstrzymania w jakikolwiek sposób aktów terroru lub czynów 

z nimi związanych;

 d)  działania energii jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego;

 e)  działania azbestu w jakiejkolwiek ilości i postaci;

 f)  umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub jego reprezentantów.

 2.  AXA nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki ubezpieczeniowe poniżej określonej w Umowie franszyzy redukcyjnej 

(udziału własnego). Jeżeli nie umówiono się inaczej, przyjmuje się iż minimalna franszyza redukcyjna na wypadek 

ubezpieczeniowy wynosi:

 a)  dla Sekcji I – 500,- PLN;

 b)  dla Sekcji II – 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- PLN;

 c)  dla Sekcji III – 3 dni robocze.
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 3.  Do niniejszej Umowy mają zastosowanie również wyłączenia określone w ust. 4–10 odpowiednio dla każdej sekcji, 

a także wyłączenia specjalne określone w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy. 

Wyłączenia dotyczące Sekcji I

 4.  AXA nie odpowiada za koszty pośrednie jakiegokolwiek rodzaju, związane z wypadkiem ubezpieczeniowym, takie jak 

utrata możliwości użytkowania, utrata zysku, kary umowne, kary administracyjne itp.

 5.  Z przedmiotu ubezpieczenia wyłączone są:

 a)  żarówki, lampy elektronowe, taśmy, bezpieczniki, pieczęcie, pasy, kable, łańcuchy, opony gumowe, narzędzia wy-

mienialne, walce deseniowe, przedmioty ze szkła, porcelany lub ceramiki, sita, tkaniny, media robocze (np. olej 

smarujący, paliwo, chemikalia itp.);

 b)  uszkodzenia estetyczne, takie jak: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych, emaliowanych;

 c)  wynajęty lub będący w leasingu sprzęt elektroniczny, za który odpowiedzialność ponosi właściciel zgodnie z pra-

wem albo zgodnie z umową leasingową lub umową o usługi konserwacyjne.

 6.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, AXA nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje:

 a)  trzęsienia ziemi;

 b)  wybuchu wulkanu;

 c)  tsunami;

 d)  huraganu, cyklonu lub tajfunu;

 e)  kradzieży lub usiłowania jej dokonania;

 f)  braków lub wad, które istniały w momencie zawarcia Umowy i były znane Ubezpieczającemu lub jego przedstawi-

cielom, pod warunkiem że nie były one znane AXA lub jego przedstawicielom;

 g)  awarii lub przerwy w dostawie gazu, wody, elektryczności i tym podobnych mediów;

 h)  normalnego zużycia podczas eksploatacji;

 i)  kawitacji, erozji, korozji;

 j)  stopniowego zniszczenia spowodowanego warunkami atmosferycznymi;

 k)  zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi producent lub dostawca ubezpieczonych przedmiotów zgodnie z pra-

wem lub umową.

 7.  AXA nie odpowiada również za:

 a)  wszelkie koszty poniesione w związku z usunięciem awarii systemu w sprzęcie elektronicznym, chyba że awarie 

takie zostały spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym;

 b)  wszelkie koszty poniesione w związku z eksploatacją ubezpieczonych przedmiotów; wyłączenie to odnosi się 

również do części wymienianych w trakcie konserwacji.

 8.  AXA wypłaca odszkodowanie za przedmioty określone w ust. 7 lit. a) i b), w przypadku gdy uległy one zniszczeniu na 

skutek wypadku ubezpieczeniowego w innych częściach ubezpieczonych przedmiotów.

Wyłączenia dotyczące Sekcji II

 9.  AXA nie odpowiada za koszty pośrednie jakiegokolwiek rodzaju związane z wypadkiem ubezpieczeniowym, takie jak 

utrata możliwości użytkowania, utrata zysku, kary umowne, kary administracyjne itp.

Wyłączenia dotyczące Sekcji III

 10.  AXA nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z:

 a)  ograniczeń władz publicznych dotyczących odbudowy lub eksploatowania ubezpieczonego sprzętu elektronicznego;

 b)  braku środków fi nansowych koniecznych do naprawienia uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu elektronicznego.

§ 4. Suma ubezpieczenia

 1.  Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający.

 2.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej przedmio-

tów ubezpieczenia na dzień zawarcia Umowy.
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 3.  W przypadku istotnych zmian wartości nowej odtworzeniowej w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający, w celu unik-

nięcia niedoubezpieczenia, powinien poinformować o tym fakcie AXA. Sumy ubezpieczenia oraz składka zostaną 

skorygowane odpowiednio przez AXA aneksem do Umowy.

 4.  W odniesieniu do Sekcji III suma ubezpieczenia winna składać się z dziennych i miesięcznych podlimitów określo-

nych w kwestionariuszu oceny ryzyka.

§ 5. Niedoubezpieczenie

 1.  Jeżeli w dniu wypadku ubezpieczeniowego:

 a)  w odniesieniu do Sekcji I i II – suma ubezpieczenia na polisie jest niższa od wartości nowej odtworzeniowej, AXA 

zmniejszy odszkodowanie w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia ustalona w Umowie pozostaje do warto-

ści nowej odtworzeniowej;

 b)  w odniesieniu do Sekcji III – poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty przewyższą odpowiadającą dane-

mu okresowi zakłócenia część sumy ubezpieczenia, AXA wypłaci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim odpowia-

dająca okresowi zakłócenia część sumy ubezpieczenia pozostaje do wartości realnie poniesionych kosztów.

 2.  Postanowienie opisane w ust. 1 ma zastosowanie do każdego przedmiotu ubezpieczenia oddzielnie.

 3.  Postanowienia opisanego w ust. 1 lit. a) nie stosuje się, jeżeli różnica w nim opisana jest niższa niż 10%.

§ 6. Zakres ubezpieczenia

W odniesieniu do Sekcji I

 1.  AXA odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w sprzęcie elektronicznym w okresie i miejscu ubezpieczenia 

określonym w Umowie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w niniejszych warunkach ubezpie-

czenia i w dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy.

 2.  Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że wszystkie testy i próby wymagane 

stosownymi przepisami lub zaleceniami producenta zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, a fakt ten został 

potwierdzony pisemnie.

 3.  Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową podczas prac i postoju, lub rozmontowania w celu oczysz-

czenia, dokonania przeglądu, transportu na terenie należącym do Ubezpieczającego, lub w trakcie tych wszystkich 

działań, oraz p nownego montażu z wyłączeniem modernizacji.

W odniesieniu do Sekcji II

 4.  AXA odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe w odniesieniu do nośników danych lub danych na nich zgromadzonych, 

będące konsekwencją zdarzenia losowego objętego ochroną na podstawie Sekcji I w przedmiotach ubezpieczenia 

wyszczególnionych w załączniku do Umowy, kwestionariuszu oceny ryzyka lub innym dokumencie stanowiącym inte-

gralną część Umowy.

W odniesieniu do Sekcji III

 5.  W odniesieniu do Sekcji III AXA pokrywa wszelkie dodatkowe koszty związane z wykorzystaniem, nieubezpieczonego 

na warunkach niniejszej Umowy, zastępczego sprzętu elektronicznego, pod warunkiem zaistnienia przerwy w pracy 

sprzętu elektronicznego, ustalonego w Umowie, po zajściu wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną na pod-

stawie Sekcji I.

§ 7. Ustalenie wysokości odszkodowania

W odniesieniu do Sekcji I

 1.  AXA wypłaca należne odszkodowanie z tytułu wypadku ubezpieczeniowego w kwocie odpowiadającej wysokości 

zweryfi kowanego roszczenia, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia wraz z dodatkowymi limitami ustalonymi 

w Umowie, które łącznie stanowią górną granicę odpowiedzialności AXA.

 2.  Górnym limitem odpowiedzialności AXA w okresie ubezpieczenia jest suma podana przez Ubezpieczającego w kwe-

stionariuszu oceny ryzyka, odpowiednio dla każdej pozycji.

 3.  Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) ustalonej w Umowie.
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 4.  Jeżeli suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie została przywrócona do pierwotnie ustalonej w Umowie, 

jej wysokość na pozostały okres ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

 5.  Roszczenie dotyczące kosztów odbudowy, remontu lub naprawy oraz kosztów dodatkowych, przedstawione przez 

Ubezpieczającego, podlega weryfi kacji przez AXA.

 6.  Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, 

przeróbki lub naprawy.

 7.  Zgodnie z warunkami koszty zmian, rozbudowy, przeróbek lub remontów kapitalnych nie podlegają zwrotowi.

 8.  Jeżeli system zabezpieczeń, za którego posiadanie została udzielona zniżka składki ubezpieczeniowej, nie zadziałał 

lub zadziałał niewłaściwie w momencie wystąpienia szkody, z przyczyn za które odpowiada Ubezpieczający lub oso-

ba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, AXA może zmniejszyć odszkodowania w odpowiedniej pro-

porcji, o ile niezadziałanie lub nieprawidłowe zadziałanie systemu zabezpieczeń miało wpływ na powstanie szkody 

lub zwiększenie jej rozmiaru.

 9.  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:

 a)  wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub amatorskiej (upodobania);

 b)  kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego 

przed szkodą;

 c)  podatku od towarów i usług, chyba że zadeklarowana suma ubezpieczenia uwzględnia podatek od towarów 

i usług.

 10.  Koszty napraw tymczasowych są uwzględnione przez AXA, jeżeli naprawy takie stanowią część napraw ostatecznych 

i nie podwyższają całkowitych wydatków remontowych.

 11.  AXA zwraca Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione przez niego koszty wynikłe z zastoso-

wania środków, o których mowa w § 11 ust. 2, jeżeli środki te były celowe, chociaż okazałyby się bezskuteczne.

 12.  Kwota odszkodowania wyliczona jest według poniższych zasad:

 a)  w przypadku gdy mienie nadaje się do naprawy – AXA pokrywa niezbędne wydatki poniesione w celu przywróce-

nia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia do jego poprzedniego stanu działania, łącznie z kosztami demonta-

żu i ponownego montażu, który został przeprowadzony w celu wykonania naprawy, jak również kosztami frachtu 

(z wyjątkiem frachtu ekspresowego i lotniczego) do oraz z warsztatu naprawczego, opłatami celnymi i innymi 

opłatami takiego typu, o ile powyższe wydatki zostały włączone do sumy ubezpieczenia.

   W przypadku gdy naprawa realizowana jest w warsztacie, będącym własnością Ubezpieczającego, AXA pokrywa 

koszty materiału oraz koszty robocizny poniesione w celu naprawy oraz naliczony w zasadny sposób procent opłat 

administracyjnych. Nie potrąca się amortyzacji części wymienionych na nowe, natomiast odszkodowanie ulega 

zmniejszeniu o wartość pozostałości po szkodzie nadających się do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.

   Jeżeli koszty naprawy są równe lub przewyższają rzeczywistą wartość ubezpieczonych przedmiotów w chwili szko-

dy, likwidacja szkody zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami dotyczącymi mienia nienadającego 

się do naprawy;

 b)  w przypadku gdy mienie nie nadaje się do naprawy – AXA wypłaca odszkodowanie w kwocie równej wartości 

rzeczywistej przedmiotu w chwili szkody, łącznie z kosztami frachtu (z wyjątkiem frachtu ekspresowego i lotnicze-

go), montażu, opłatami celnymi i innymi opłatami takiego typu, o ile powyższe wydatki zostały włączone do sumy 

ubezpieczenia, po potrąceniu wartości pozostałości po szkodzie nadających się do dalszego użytku, przeróbki 

lub sprzedaży.

 13.  AXA pokrywa również zwyczajowe koszty związane z demontażem zniszczonego przedmiotu.

 14.  W przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do naprawy, nie będzie on podlegał dalszemu ubezpie-

czeniu, a wszystkie niezbędne dane o nowym przedmiocie zastępującym uszkodzony zostaną przedstawione AXA 

w celu włączenia tego przedmiotu do Umowy.

W odniesieniu do Sekcji II

 15.  AXA pokrywa wszelkie udowodnione rachunkami wydatki, które zostały poniesione przez Ubezpieczającego w okre-

sie 12 miesięcy od daty powstania wypadku ubezpieczeniowego w celu odtworzenia ubezpieczonych zewnętrznych 

nośników danych do ich stanu sprzed szkody oraz umożliwienia kontynuowania przetwarzania danych w normalnym 

trybie.
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 16.  W przypadku gdy nie zaistniała konieczność odtworzenia straconych informacji lub jeżeli nie zostało to zrealizowane 

w ciągu 12 miesięcy od daty powstania wypadku ubezpieczeniowego, AXA pokrywa wydatki poniesione w związku 

z wymianą na nowe samych nośników danych, które uległy wypadkowi ubezpieczeniowemu.

 17.  Górnym limitem odpowiedzialności AXA jest ustalona przez Ubezpieczającego w Umowie suma ubezpieczenia.

 18.  Jeżeli suma ubezpieczenia nie została przywrócona do pierwotnie ustalonej w Umowie, jej wysokość na pozostały 

okres ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

W odniesieniu do Sekcji III

 19.  AXA pokrywa wszelkie udowodnione rachunkami wydatki, które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego 

w związku z koniecznością eksploatowania zastępczego sprzętu elektronicznego w okresie odszkodowawczym 

ustalonym w Umowie.

 20.  Górnym limitem odpowiedzialności AXA jest ustalona przez Ubezpieczającego w Umowie suma ubezpieczenia za-

wierająca podlimity dzienny i miesięczny. 

 21.  Jeżeli suma ubezpieczenia nie została przywrócona do pierwotnie ustalonej w Umowie, jej wysokość na pozostały 

okres ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

 22.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.

 23.  Ubezpieczający dla ubezpieczonego wypadku każdorazowo ponosi udział w szkodzie proporcjonalny do czasowej 

franszyzy redukcyjnej określonej w Umowie.

 24.  Przy ustaleniu ostatecznej wysokości odszkodowania zostaną uwzględnione wszelkie oszczędności kosztów. 

§ 8.  Przedumowny obowiązek Ubezpieczającego przekazania 

informacji o ryzyku oraz sposób zawarcia Umowy

 1.  Ubezpieczający zobowiązany jest przy zawieraniu Umowy do podania AXA wszystkich znanych sobie okoliczności, 

o które był zapytywany.

    Ubezpieczający jest zobowiązany do informowania AXA o zmianach dotyczących powyższych okoliczności niezwłocz-

nie po dowiedzeniu się o nich.

   Powyższe obowiązki obciążają również Ubezpieczonego, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

 2.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje skutków wyżej wymienionych okoliczności, jeżeli nie zostały podane do 

wiadomości AXA.

 3.  Umowę uważa się za zawartą po otrzymaniu przez AXA pisemnego oświadczenia woli Ubezpieczającego lub osoby 

przez niego upoważnionej o akceptacji oferty przedstawionej Ubezpieczającemu, przygotowanej na podstawie da-

nych zawartych w kwestionariuszu oceny ryzyka lub innym dokumencie.

 4.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, kwestionariusz oceny ryzyka powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 a)  nazwa i adres Ubezpieczającego;

 b)  numer NIP i REGON;

 c)  rodzaj i charakterystyka działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego;

 d)  okres ubezpieczenia;

 e)  okres odszkodowawczy;

 f)  miejsce ubezpieczenia;

 g)  proponowany zakres ubezpieczenia;

 h)  wysokość sum ubezpieczenia dla poszczególnych sekcji i pojedynczych przedmiotów ubezpieczenia;

 i)  informacje o szkodowości (liczba, wielkość, przyczyny szkód) z ostatnich 5 lat;

 j)  informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

 5.  AXA zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań, jeżeli dane otrzymane w kwestionariuszu oceny ryzyka lub 

innym dokumencie będą dla AXA niewystarczające do przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 6.  Jeżeli AXA zawarło Umowę mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na skierowane do niego pytania dotyczące 

Umowy, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

 7.  Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy jest nota pokrycia lub polisa ubezpieczeniowa.
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§ 9. Składka i początek okresu ubezpieczenia

 1.  Podstawą obliczenia składki jest suma ubezpieczenia. 

 2.  Składka płatna jest za cały okres ubezpieczenia z góry.

 3.  Składkę ubezpieczeniową ustala się każdorazowo na podstawie indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 

W szczególności jej wysokość zależy od: zagrożeń wynikających z rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego 

majątku, zastosowanych zabezpieczeń, ostatecznie wynegocjowanego zakresu pokrycia oraz zastosowanych fran-

szyz redukcyjnych lub udziałów własnych.

 4.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub 

jej pierwszej raty i trwa jeden rok.

 5.  W przypadku braku odmiennych ustaleń składka lub jej pierwsza rata płatna jest w dniu zawarcia umowy.

 6.  W przypadku nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie AXA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w ja-

kim AXA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

 7.  W przypadku zapłaty składki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dzień zapłaty uważa się dzień 

prawidłowego zlecenia zapłaty pełnej kwoty, pod warunkiem że na rachunku Zleceniodawcy zgromadzone były wy-

starczające środki. W przeciwnym wypadku za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku AXA pełną 

kwotą.

 8.  Składka ubezpieczeniowa obowiązuje w stosunku do opisanego w umowie ubezpieczenia przedmiotu ubezpiecze-

nia oraz aktualnie ustalonego zakresu ubezpieczenia. Zmiany, które powstają po stronie Ubezpieczającego, wyma-

gają ustalenia nowej składki.

§ 10. Raty składki

 1.  Po uzgodnieniu składka może być płatna w ratach.

 2.  Jeżeli nie ustalono inaczej, raty składki płatne są pierwszego dnia rozpoczynającego okres, za który ma być opłacona 

rata.

 3.  W przypadku niezapłacenia kolejnej raty składki w ustalonym terminie, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, 

a odpowiedzialność AXA ustaje z upływem 7. dnia od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty, 

chyba że składka zostanie opłacona. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki 

za okres, w jakim AXA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 11.  Obowiązki Ubezpieczającego, tryb postępowania 

w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego

 1.  O każdym wypadku ubezpieczeniowym Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić AXA niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.

 2.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu 

ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru.

 3.  W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować roszczenia zgodnie z niniejszą Umową, Ubez-

pieczający zabezpieczy części rzeczy, które uległy zniszczeniu, i udostępni je do oględzin przedstawicielom AXA.

 4.  Ubezpieczający, po powiadomieniu AXA o zaistniałej szkodzie, zobowiązany jest nie zmieniać stanu faktycznego spo-

wodowanego zdarzeniem losowym bez zgody AXA, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozo-

stałego po szkodzie, do zmniejszenia szkody lub były w danych okolicznościach konieczne. AXA nie może powoływać 

się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

 5.  Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób 

odpowiedzialnych za szkodę.

 6.  Ubezpieczający jest zobowiązany umożliwić AXA dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności po-

wstania szkody i przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 7.  Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Ubezpieczający jest zobowiązany 

bezzwłocznie powiadomić policję i prokuraturę.
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 8.  Ubezpieczający obowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności przepisów BHP i ppoż., o budowie 

i eksploatacji urządzeń technicznych, oraz zaleceń producenta.

 9.  Ubezpieczający jest obowiązany zastosować się do zaleceń mających na celu usunięcie szczególnych zagrożeń dla 

ubezpieczonego mienia lub poprawy jakości stanu bezpieczeństwa, jakie AXA w porozumieniu z Ubezpieczającym 

wprowadziło do Umowy.

 10.  Ubezpieczający jest obowiązany umożliwić przedstawicielom AXA przeprowadzenie kontroli ryzyka w każdym rozsąd-

nym czasie.

 11.  Jeżeli Ubezpieczający dokona lub zgodzi się na dokonanie zmian powodujących istotne zwiększenie prawdopodo-

bieństwa wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

od zajścia lub wprowadzenia takich zmian, do pisemnego poinformowania AXA o tych  zmianach.

 12.  Ubezpieczający obowiązany jest zapewnić usługi konserwacyjne dla sprzętu elektronicznego przez serwis producenta, 

wyspecjalizowany warsztat lub odpowiednich specjalistów własnych. Koszty prac konserwacyjnych nie są objęte 

ubezpieczeniem.

§ 12. Wypłata odszkodowania

 1.  Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez AXA zawiadomienia o wypadku ubezpie-

czeniowym.

 2.  Warunkiem wypłaty odszkodowania przez AXA, we wskazanym wyżej terminie, jest złożenie przez Ubezpieczającego, 

w ciągu 14 dni od dnia powstania wypadku ubezpieczeniowego, rachunku strat oraz dokumentów uzasadniających 

roszczenie.

 3.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności AXA albo wyso-

kości świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w któ-

rym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 

odszkodowania AXA wypłaci w terminie przewidzianym w ust. 1.

 4.  W przypadku opłacania składki za ubezpieczenie w ratach przy wypłacie odszkodowania nie potrąca się należnych 

do końca okresu ubezpieczenia rat składki.

§ 13. Ograniczenia lub utrata praw do odszkodowania

 1.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w § 11 ust. 1 warunków 

ubezpieczenia, AXA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia 

strat lub uniemożliwiło AXA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

 2.  Skutki braku zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli AXA w terminie wyznaczonym do 

zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

 3.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w § 11 ust. 2 warunków 

ubezpieczenia, AXA jest wolne od odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego powodu.

 4.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego któregokolwiek z pozostałych 

obowiązków wynikających z Umowy, AXA jest zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania w takim zakresie, w ja-

kim naruszenie miało wpływ na powstanie lub wielkość szkody lub na możliwość ustalenia zasadności i wysokości 

roszczenia.

 5.  Jeżeli Ubezpieczający nie dostosował się do zaleceń AXA wprowadzonych w porozumieniu z nim do Umowy, AXA ma 

prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie zaleceń miało wpływ 

na rozmiar szkody.

§ 14. Ubezpieczenie na rachunek osoby trzeciej

 1.  W przypadku zawarcia umowy na rachunek osoby trzeciej odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia przysługuje wyłącz-

nie Ubezpieczonemu. 

 2.  Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o zawarciu Umowy na jego rachunek.

 3.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w przypadku zawarcia Umowy na rachunek osoby trzeciej, postanowienia warunków 

ubezpieczenia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
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 4.  Ubezpieczony, który został poinformowany o zawarciu Umowy na jego rachunek, jest odpowiedzialny oprócz Ubezpie-

czającego za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia. Obowiązek zapłacenia składki spoczywa 

wyłącznie na Ubezpieczającym.

§ 15. Roszczenia regresowe

 1.  Z dniem wypłaty odszkodowania na AXA przechodzi roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpo-

wiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczający jest zobowiązany udzielić wszel-

kiej pomocy niezbędnej AXA do dochodzenia roszczeń regresowych.

 2.  Przejście roszczeń nie następuje, jeżeli stałoby się to ze szkodą dla Ubezpieczonego.

 3.  Jeżeli Ubezpieczający zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej lub z prawa służącego 

zabezpieczeniu roszczenia, AXA zostaje zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania w takim zakresie, w jakim 

spowodowało to powstanie szkody lub uniemożliwiło dochodzenie roszczeń regresowych.

 4.  Przejście roszczeń na AXA nie następuje, jeżeli sprawcą szkody jest osoba pozostająca z Ubezpieczającym we 

wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

§ 16. Czas trwania, wypowiedzenie, wygaśnięcie Umowy

 1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku.

 2.  Z zastrzeżeniem ust. 1, ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwią-

zania umowy.

 3.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, w razie przejścia prawa własności ubezpieczonych rzeczy na inną osobę kończy się 

odpowiedzialność AXA za zbyte mienie ruchome.

 4.  Z zastrzeżeniem postanowień §§ 10 i 11 warunków ubezpieczenia, AXA może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 

w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o naruszeniu przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku wynika-

jącego z umowy.

 5.  W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku 

ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając od chwili, w któ-

rej 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 natychmiastowym.

 6.  Zgodnie z niniejszą Umową odpowiedzialność AXA za przedmioty ubezpieczone wygasa, jeżeli przeprowadzono 

naprawę tymczasową bez zgody AXA.

 7.  Jeżeli stosunek ubezpieczenia wygasł lub Umowa została wypowiedziana przed końcem okresu ubezpieczenia, AXA 

zwróci Ubezpieczającemu składkę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu i sumy ubezpieczenia.

§ 17. Odstąpienie od Umowy

Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 

30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpiecza-

jącego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim AXA udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 18. Sprawy sporne

 1.  W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu AXA. Skargi i zażalenia 

powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane na adres AXA. Skargi i zażalenia powinny zawierać 

w szczególności:

 a)  imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie;

 b)  numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazwę Ubezpieczającego;

 c)  opis sytuacji, której dotyczy skarga lub zażalenie;

 d)  treść żądania, które jest przedmiotem skargi lub zażalenia;

 e)  uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów.



Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii

10

 2.  Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia AXA. 

W przypadku jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie jest możliwe w tym terminie, AXA poinformuje o tym oso-

bę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, 

w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi lub zażalenia stało się możliwe. O sposobie 

rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po rozpa-

trzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tą osobą.

 3.  Niezależnie od trybu określonego w niniejszym paragrafi e organem uprawnionym do rozpatrywania skarg i zażaleń 

na działalność AXA jest Rzecznik Ubezpieczonych.

 4.  Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo 

przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego 

z Umowy.

§ 19. Zapisy końcowe

 1.  Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia umowy zawierane są w trybie negocjacji. W związku z tym niniej-

sze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Jednakże, jako wzorzec umowny, podlegają przepisom o zakazie stosowa-

nia klauzul niedozwolonych.

 2.  W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe odbiegające od 

ustalonych w warunkach ubezpieczenia. W takim przypadku niniejsze warunki ubezpieczenia stosuje się, o ile po-

stanowienia dodatkowe nie stanowią inaczej.

 3.  Wszelkie zmiany warunków ubezpieczenia muszą być dokonane w dokumencie ubezpieczenia lub w formie pisem-

nego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

 4.  Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 5.  Niniejsza Umowa została zawarta według prawa polskiego.

 6.  Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.03.2008 r.
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Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 

 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów Umowy, ustala się, 

że ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu 

będące bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów lub zamieszek społecznych.  

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 

1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, 

z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 

niniejszej klauzuli; 

2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku 

publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń; 

3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu 

wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 

4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej 

w celu zminimalizowania skutków takich czynności. 

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 

działalności; 

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty 

lub rekwizycji przez legalną władzę; 

3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności 

lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone 

w niniejszej Klauzuli. 

4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim 

lub pośrednim następstwem: 

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 

wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia 

przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,  

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu 

wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla 

osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 

ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem 

lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2, 

5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli może zostać 

wypowiedziana w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia za pisemnym 

zawiadomieniem wysłanym drugiej stronie listem poleconym, z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia. 
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6. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 

ubezpieczenia jak uzgodniony w UMOWIE GENERALNEJ. Jako jedno zdarzenie należy 

traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia 

pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli. 
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Klauzula kradzieży zwykłej 

 
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta 
niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących warunkach: 

 
Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia 
wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, 
 
Obowiązki Ubezpieczającego: 

1. użyć należytej staranności  w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą, 
2. niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zdarzenia – powiadomić o zdarzeniu organy 

dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości 
szkody. 

 
Ochroną nie są objęte braki stwierdzone przy inwentaryzacji oraz braki wynikające z błędów rachunkowych.   

 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyza redukcyjna – ustalone w UMOWIE 
GENERALNEJ. 
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Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu 

 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia 
ustala się, że Ubezpieczyciele obejmują ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące własność 
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym 
mieniu podczas transportu.  
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia 

wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, 
z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w pkt. 4 i 5 poniżej.  

2. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z 
włamaniem AXA ponosi odpowiedzialność tylko wówczas gdy środek transportujący mienie był 
zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i 
oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 

3. Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec 
transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. 

4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z 

obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia 
pojazdu ponad dopuszczalna ładowność; 

b) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 
c) powstałe wskutek nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości przewożonego w 

nim mienia; 
d) powstałe wskutek wady ukrytej lub naturalnej właściwości przewożonego mienia, naturalnego ubytku 

wagi, ilości lub objętości oraz zwykłego zużycia przewożonego mienia; 
e) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu mienia objętego 

ubezpieczeniem, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym 
wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli Ubezpieczający o takim złym stanie technicznym lub 
niezdatności wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć; 

f)   powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi 
podobnie działającymi substancjami osoby kierującej pojazdem lub użycia przez tę osobę środków 
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami - w 
przypadku przewozu mienia transportem własnym; 

g) zaginięcia oraz kradzieży zwykłej przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania; 
h) powstałe wskutek opóźnienia w dostawie; 
i)   wyłączone z ochrony na podstawie warunków ubezpieczenia, na podstawie których mienie zostało 

objęte ubezpieczeniem;  
5.  Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: 

a) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki, 
b) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, 

czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, złoto, srebro, a także platyna i inne 
metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie 
szlachetne i perły 

c) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 
d) zwierząt żywych, 
e) dokumentów, 
f) przesyłek pocztowych, 
g) bagażu osobistego, 
h) danych zapisanych na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz danych zapisanych na 

wszelkiego rodzaju nośnikach danych, 
i) urządzeń lub pojazdów pchanych lub holowanych przez inne pojazdy, 
j) urządzeń lub pojazdów podczas poruszania się o własnym napędzie. 

    6.  Limit odpowiedzialności i franszyza ustalone w UMOWIE GENERALNEJ.  
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Szkody wywołane aktami terroru 

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli uznaje się za ubezpieczone szkody  

w mieniu oraz koszty wywołane aktami terroru zgodnie 

z poniższymi postanowieniami:  

2. Aktami terroru są wszelkie działania osób lub grup osób służące osiągnięciu celów 

politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych, które mogą rozprzestrzeniać 

strach lub przerażenie w ludności lub grupach ludności i w ten sposób wywierać wpływ na 

rząd lub instytucje państwowe. 

3. Szkoda w mieniu i musi wydarzyć się w Polsce. 

4. Bez względu na współdziałające przyczyny, ubezpieczenie nie obejmuje wypadków 

ubezpieczeniowych w ubezpieczonym mieniu oraz kosztów wszelkiego rodzaju 

wywołanych przez: 

4.1.   skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi; wyłączenie to nie obowiązuje, 

o ile skażenie zostanie spowodowane pożarem lub eksplozją.  

4.2.   przerwę w dostawie mediów (np. prąd, gaz, woda, telekomunikacja); wyłączenie to nie 

obowiązuje, o ile przerwa w dostawie mediów jest spowodowana przez pożar lub 

eksplozję i akt terroru zostanie dokonany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w 

umowie ubezpieczeniowej. 

5. Maksymalny łączny limit odpowiedzialności określono w Umowie Generalnej. 
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Klauzula 503 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Z zastrzeżeniem pozostałych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do Umowy Generalnej 

niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiotów ubezpieczonych 

znajdujących się w miejscu ubezpieczenia wskazanym we wniosku, jednakże pod warunkiem, że: 

1. Ubezpieczone mienie znajduje się w lokalach (pomieszczeniach) czynnych i należycie zabezpieczonych. Ściany, 

sufity, podłogi i dachy tych lokali oraz piwnice nie mogą posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które 

możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania. Pomieszczenia wykonane z siatki drucianej, z 

innych konstrukcji ażurowych, z folii itp. nie są pomieszczeniami należycie zabezpieczonymi. 

2. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu albo do pomieszczenia, w którym znajduje się ubezpieczone 

mienie, są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie i 

wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych 

kluczy. 

3. Jeśli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć,  drzwi zewnętrzne są  

zamknięte co najmniej na dwa różne zamki wielozapadkowe lub dwie różne kłódki (bezkabłąkowe) 

wielozapadkowe zawieszone na oddzielnych skoblach. 

Brak drugiego zamka lub kłódki może być zastąpiony ustanowieniem dozoru lub założeniem alarmu, przy czym w 

takiej sytuacji nie przysługuje Ubezpieczającemu zniżka za  zastosowanie w/w środków bezpieczeństwa. 

4. W drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu od 

wewnętrznej strony lokalu. 

5. Drzwi   oszklone  nie są  zaopatrzone w zamki - zasuwy, które można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w 

szybie. 

6. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, są w 

należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. 

7. Wszystkie zewnętrzne otwory oszklone, także drzwi oszklone, w lokalach na parterze oraz na wszystkich wyższych 

kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi tarasów, przybudówek itp. są zabezpieczone stałymi 

lub ruchomymi kratami, żaluzjami stalowymi lub okiennicami. Oszklenie otworów szybami wzmocnionymi - klasy 

co najmniej P-3 posiadającymi atest Centralnego Laboratorium Kryminalistyki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej - 

uważa się za wystarczające. 

8. Kraty, żaluzje i okiennice są takiej konstrukcji i tak założone, że przedostanie się do wnętrza nie jest możliwe bez 

uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi. 

9. Jeżeli sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne nie są wmurowane w ściany, muszą być przytwierdzone śrubami 

zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz, 

10. Jeżeli objęty ubezpieczeniem lokal połączony jest z lokalem należącym do innej osoby drzwiami, oknami lub i 

innymi otworami, to otwory te muszą być zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły lub zabezpieczone co 

najmniej w sposób określony w ust. 1-9 powyżej. 

11. Ubezpieczający zawiadomi policję natychmiast po stwierdzeniu straty lub szkody spowodowanej kradzieżą z 

włamaniem lub rabunkiem. 

12. Zabezpieczenie obiektu polegające na ustanowieniu dozoru fizycznego lub zainstalowaniu alarmu 

przeciwkradzieżowego, jest uważane za spełnienie  wymogów określonych w pkt. 3 do 10. 
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Postanowienie specjalne tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w 
eksploatacji sprzętu  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień dodatkowych lub załączników do Umowy oraz uzgodniono, że: 

1. zakres ubezpieczenia rozszerza się o wypadki ubezpieczeniowe w sprzęcie elektronicznym wcześniej 
eksploatowanym, powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 
użytkowaniu, pod warunkiem, iż sprzęt elektroniczny znajduje się w miejscu ubezpieczenia oznaczonym 
w Umowie. 

2. Zakres ubezpieczenia ograniczony jest do zakresu FLEXA+EC, tj: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, 
upadek statku powietrznego, wichura, powódź, grad, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawina, śnieg, 
dym, kolizja, zalanie, trzęsienie ziemi, kradzież z włamaniem, rabunek. 

3. Sprzęt elektroniczny musi być przechowywany co najmniej 14 cm nad podłożem. 

 

Max. limit na tymczasowe magazynowanie: 2 miesiące. 
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do 
planowanej eksploatacji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień dodatkowych lub załączników do Umowy uzgodniono, że : 

zakres ubezpieczenia rozszerza się o wypadki ubezpieczeniowe powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w 
jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: 

1. Zakres ubezpieczenia ograniczony jest do zakresu FLEXA+EC, tj: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, 
upadek statku powietrznego, wichura, powódź, grad, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawina, 
śnieg, dym, kolizja, zalanie, trzęsienie ziemi. 

2. Magazynowanie sprzętu elektronicznego lub jego części odbywa się w sposób właściwy dla 
magazynowania danego rodzaju mienia (dla jego właściwego zabezpieczenia podczas 
magazynowania zapobiegającego powstaniu szkody), mienie jest przechowywane minimum 14 cm 
nad podłogą w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 

3. Termin magazynowania nie przekracza 2 miesiące od daty dostawy i jest nie dłuższy niż okres 
ubezpieczenia oznaczony w polisie. 

4. AXA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym/częściach, które powstały 
podczas transportu, montażu, a także za szkody, za które odpowiedzialni są producent, dostawca 
ubezpieczonego sprzętu warsztat naprawczy lub inny podmiot. 

5. Postanowienia niniejszej klauzuli mają moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt 
zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu ważne są aktualnie obowiązujące 
Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii. 
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Klauzula ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących  

Z zastrzeżeniem warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na podstawie 
niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w pośrednich 
nośnikach obrazu (bębnach selenowych, organicznych) w urządzeniach fotokopiujących na następujących 
warunkach: 

1. w przypadku szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie zostanie 
wypłacone  na podstawie wartości nowego zamiennika, 

2. za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, wysokość 
wypłaconego odszkodowania zostanie skalkulowana według poniższego wzoru: 

 

 
B

 kopii wykonanych liczba aktualna
   A  ,         A – współczynnik naturalnego zużycia 

                                                                                                       B – średnia ilość kopii przypadająca na 

całkowity 

                                                                                                     okres użytkowania nośnika obrazu  

 

                           wysokość odszkodowania = (1 –A) x wartość nowego zamiennika  
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Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk  

Strony uzgadniają niniejszym, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń niniejszej Umowy lub załączonych do 

niej postanowień dodatkowych AXA wypłaci ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód w lampach 

rentgenowskich według określonych niżej zasad. 

Odpowiedzialność AXA za szkody dotyczące lamp rozszerza się na wszystkie ryzyka, zgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy  odszkodowania za szkody wynikłe z pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku 

będą wypłacone tak samo jak za wszystkie części przedmiotu ubezpieczenia. 

W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość zużycia urządzenia 

przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 

 

Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań: 

OPIS LAMPY 

Redukcja odszkodowania 

Po okresie 

użytkowania 

Miesięcznie 

o 

Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)       
6 miesięcy 5,5% 

Lampy laserowe (urządzenia niemedyczny) 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (urządzenia 

medyczny)                      

w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych  

12 miesięcy 3,0% Lampy laserowe (urządzenia medyczny) 

Lampy elektronapromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 

zmianę) 

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (urządzenia medyczny) 

Lampy analizujące (urządzenia niemedyczny) 
18 miesięcy 2,5% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (urządzenia niemedyczny) 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (urządzenia medyczny) do 

radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,0% Lampy z anodą pionową (urządzenia medyczny) 

Lampy pamięciowe 

Lampy fotopowielające 

Lampy zaworowe (urządzenia medyczny)  

24 miesiące 1,5% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie  

Rentgenowskie lampy powiększające 

Lampy analizujące/ lampy reprodukcyjne (urządzenia medyczny) 

Lampy z akceleracją liniową 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy 

eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

 

w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii 

komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie 

następującego wzoru: 

 

Yx  x XPG 

100x  P
 

gdzie: 

P =         liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 

lampy  (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem 

szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki 

gwarancji producenta. 

 

PG =      standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, 

godzinnych lub miesięcznych eksploatacji. 

 

X =         współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla  

lamp danego rodzaju: 
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                a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta,                                               współczynnik 1; 

b) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których 

pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia  

okresu gwarancyjnego,                                                                                         współczynnik 0,75; 

                c) lampy nie posiadające gwarancji producenta,                                                       współczynnik 0,3. 

 

Y =         współczynnik likwidacyjny 

                a) lampy rentgenowskie,                                                                                 współczynnik 2; 

                b) lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie                                                               współczynnik 3. 
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Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem medycyny) 

  

Strony uzgadniają niniejszym, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń niniejszej Umowy lub załączonych do 

niej dodatków AXA wypłaci ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód w lampach według określonych 

niżej zasad: 

- odpowiedzialność AXA ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem szkód z tytułu 

wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 

-      za szkody powstałe w wyniku pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku AXA wypłaci  

odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części przedmiotu 

ubezpieczenia. 

W przypadku szkody spowodowanej przez inne elementy ryzyka, wartość odtworzeniowa zostanie 

zmniejszona proporcjonalnie do współczynnika deprecjacji urządzenia w okresie do wystąpienia szkody, 

zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji. 

 

 

Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań 

 

Redukcja odszkodowania 

Po okresie użytkowania 
Miesięcznie 

o 

Lampy rentgenowskie/ lampy zaworowe (w sprzęcie 

niemedycznym) 

6 miesięcy 5,5% 

Lampy elektropromieniowe  w fotoskładarkach 
12 miesięcy 3,0% 

Lampy analizujące (TV) 

Lampy reprodukcyjne, lampy mocy wielkiej częstotliwości 18 miesięcy 2,5% 

Lampy pamięciowe, lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu u pierwszego właściciela. 
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Klauzula ubezpieczenia JRM (jądrowy rezonans magnetyczny  

  
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na 

podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w urządzeniach JRM 

pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego kompleksowej umowy konserwatorskiej. 

1. w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, jak azot, hel itd. 

klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 

2. koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte odszkodowaniem na warunkach niniejszej 

umowy ubezpieczenia tylko jeżeli wynikają z podlegającej ubezpieczeniu szkodzie w aparacie. 

Oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa. 

3. standardowe oprogramowanie dostarczone przez producenta, lub koszty związane z jego wymianą 

są objęte odszkodowaniem tylko w razie zniszczenia w bezpośrednim następstwie szkody w 

aparacie objętym warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia oraz jeżeli koszty oprogramowania 

zostały uwzględnione przy wyliczeniu sumy ubezpieczenia. 
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Klauzula ubezpieczenia endoskopów 

  
  

 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień Umowy uzgodniono, że na 

podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej AXA odpowiada za straty lub uszkodzenia powstałe w 

endoskopach tylko wówczas, gdy: 

1. Podczas całego okresu pracy, gdy endoskop używany jest do badania pacjentów stosowane są 

odpowiednie środki w celu zabezpieczenia urządzenia (np. sondy) przed przegryzieniem, 

2. Dodatkowe oprzyrządowanie mocowany jest jedynie wówczas, gdy endoskop nie jest wygięty pod 

kątem - zgodnie z instrukcją obsługi. 

3. Przestrzegane są starannie zalecenia producenta dotyczące obsługi, właściwego stosowania i 

mocowania dodatkowych narzędzi, konserwacji urządzenia i oprzyrządowania oraz właściwego ich 

przechowywania. 

4. Test ręcznego kontrolowania wycieków powietrza jest przeprowadzany zgodnie ze wskazówkami 

producenta oraz przed główną procedurą oczyszczania. 

Ponadto AXA nie odpowiada za szkody w dodatkowym oprzyrządowaniu m.in.: szczypcach, szczotkach 

biopsyjnych itp.. 
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Rozszerzenie pokrycia – ryzyko trzęsienia ziemi i huraganu  

  
  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień dodatkowych lub załączników do Umowy oraz uzgodniono, że niniejsze ubezpieczenie zostanie 

rozszerzone o wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, 

huragan, cyklon oraz tajfun. 
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§ 1.  Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w oparciu o następujące Klauzule Instytutowe:  

a) dla transportu lądowego (drogowy i kolejowy): 

• Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL.382 

• Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02 CL.356A  

• Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion 
Clause 1/11/02 CL.365  

b) dla transportu morskiego: 

• Institute Cargo Clauses (A) 01/01/2009 CL.382 

• Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02 CL.356A  

• Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion 
Clause 1/11/02 CL.365  

• Institute Classification Clause 01/01/2001 CL.354 

c) dla transportu lotniczego: 

• Institute Cargo Clauses (Air) 01/01/2009 CL.387 

• Institute Extended Radioactive Contamination Exclusion Clause 1/11/02 CL.356A  

• Institute Chemical, Biological, Bio-chemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack Exclusion 
Clause 1/11/02 CL.365  

2. W przypadku transportów maszyn i urządzeń dodatkowo stosuje się postanowienia Institute Replacement 
Clause 1/1/34 CL.161. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ładunku powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w 
związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową w myśl ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

§ 2.  Zakres terytorialny 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla transportów drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz 
multimodalnych, wykonywanych przez przewoźników zawodowych na terenie całego świata z wyłączeniem 
transportów z/do: Afganistanu, Pakistanu, Iranu, Iraku, Autonomii Palestyńskiej, Libii, Jemenu, Somalii, Erytrei, 
Sierra Leone, Republiki Kongo (d. Zair), Zimbabwe, Korei Północnej, Kuby, Syrii. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana, a Ubezpieczyciel wolny jest od obowiązku zaspokojenia 
jakichkolwiek roszczeń podnoszonych z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia w sytuacji, gdy udzielenie 
ochrony ubezpieczeniowej lub zaspokojenie roszczeń lub udzielenie innego rodzaju korzyści przez 
Ubezpieczyciela mogłoby narazić Ubezpieczyciela na zarzut naruszenia sankcji gospodarczych 
(ekonomicznych), ograniczeń handlowych lub embarga ustanowionych na mocy rezolucji Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych lub jej organów, a także prawa lub postanowień właściwych organów Unii Europejskiej, 
Rzeczpospolitej Polskiej, innych państw – członków Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą zarówno sankcji, ograniczeń handlu lub embarga 
zarówno obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i wprowadzonych w trakcie trwania 
okresu ubezpieczenia od momentu ich wejścia w życie. 

 

§ 3.  Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody, minimalizacja strat 

1.  W przypadku powstania szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest: 

a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu szkodowym, powiadomić 
na piśmie AXA – za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkody.korporacyjne@axa.plszkody.korporacyjne@axa.plszkody.korporacyjne@axa.plszkody.korporacyjne@axa.pl  

b) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów.   

c) w porozumieniu z Ubezpieczonym umożliwić AXA lub rzeczoznawcom powołanym przez AXA dokonanie 
oględzin uszkodzonego mienia lub – jeżeli wymagają tego okoliczności – powołać rzeczoznawcę, który 
dokona oględzin mienia i sporządzi stosowny raport, 

d) podjąć działania w celu zabezpieczenia roszczeń regresowych do osób ponoszących odpowiedzialność za 
zaistniałą szkodę, 

e) zgromadzić i przekazać do AXA dokumentację dotycząca przebiegu procesu transportu, okoliczności 
powstania szkody oraz wysokości strat / roszczeń Ubezpieczonego. 

2.  Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zaniechał użycia 
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiarów AXA jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

    

§ 4.  Mienie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej 

1.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportów wartości pieniężnych. Za wartości pieniężne uważa się 
pieniądze będące w kraju lub zagranicą prawnym środkiem płatniczym (waluta polska lub obca), a także 
pełniące funkcję płatniczą: weksle, czeki, czeki podróżne, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne 
dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej lub obcej, obligacje, papiery wartościowe, 
banderole, znaki akcyzy, żetony, losy loteryjne, bilety komunikacyjne i inne znaki legitymacyjne oraz inne 
środki zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro a także platynę i pozostałe metale z grupy 
platynowców. 

2.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportów następujących rodzajów mienia: 

a) tytoń i wyroby tytoniowe,  

b) alkohol i wyroby alkoholowe -  za wyjątkiem piwa i wina, 

c) mienie przesiedlenia,  

d) cement, mączka rybna,  

e) złom, odpady i surowce wtórne ,  

f) ładunki niebezpieczne posiadające klasę 1; 3; 4 IMO lub klasę 1; 7 ADR 

g) dokumenty, akta, modele, wzory, prototypy, eksponaty 

h) przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, dzieła sztuki,  

i) informacje zarejestrowane na wszelkich nośnikach danych (dyskach, kasetach, płytach itp.) 

j) żywe zwierzęta,  

k) zwłoki i szczątki ludzkie,  

l) ładunki masowe sypkie i płynne przewożone luzem jako przewozy całostatkowe (bulk cargo)  

m) ładunki łatwo psujące się (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn 12.03.2001 
Dz.U.2001.19.227 

n) płyty gipsowe w transporcie morskim przewożone poza kontenerem  

o) satelity, statki kosmiczne, rakiety nośne lub główne ich części,  

p) narkotyki, środki halucynogenne i psychotropowe, 

q) broń, amunicja 

r) maszyny i urządzenia budowlane, jeżeli są przemieszczane na własnych kołach / gąsienicach, tabor 
kolejowy (w tym lokomotywy i maszyny torowe) ciągnione na zimno. 
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§ 5.  Właściwość prawa i sądu 

1.  Postanowienia Klauzul Instytutowych, wskazanych w § 1 niniejszej klauzuli, dotyczące jurysdykcji, prawa i 
praktyki angielskiej, nie mają zastosowania w odniesieniu do niniejszego ubezpieczenia. 

2.  Powództwo o roszczenia wynikające z niniejszej Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości 
ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
uprawnionego z niniejszej Umowy. 

    

§ 6.  Postanowienia końcowe 

1.  Ustala się następujące zasady przeliczeń wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie: 

a) na potrzeby ustalenia deklarowanej wartości przesyłki oraz obliczenia składki – wg kursu średniego NBP z 
dnia zgłoszenia do ubezpieczenia,  

b) na potrzeby ustalenia wartości mienia w przypadku wypłaty odszkodowania – wg kursu średniego NBP z 
dnia zgłoszenia do ubezpieczenia. 

2.   W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu AXA. Skargi i zażalenia 
powinny być składane na piśmie w siedzibie AXA lub przesyłane pod adresem AXA. Powinny one określać dane 
umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub zażalenia 
powinny, w szczególności: 

a) imię i nazwisko, adres i telefon osoby wnoszącej skargę lub zażalenie, 

b) numer polisy i ewentualnie szkody oraz nazwę Ubezpieczającego, 

c) opis sytuacji, której dotyczy skarga lub zażalenie, 

d) treść żądania, które jest przedmiotem skargi lub zażalenia, 

e) uzasadnienie żądania z przytoczeniem ewentualnych dowodów. 

 Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
AXA. W przypadku, jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie jest możliwe w tym terminie, AXA poinformuje o 
tym osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni 
od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, rozpatrzenie skargi lub zażalenia stało się możliwe. 
O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, 
niezwłocznie po rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tą osobą. 

 

 


