
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie dla biznesu
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: WARTA EKSTRABIZNES PLUS 

(Dział II, Grupy: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 18)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS o symbolu C7900 (zwanych danej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
WARTA EKSTRABIZNES PLUS to najbardziej rozbudowane pod kątem oferowanego zakresu ochrony ubezpieczenie pakietowe, przeznaczone dla firm z sektora 
małego i średniego biznesu. 
Przedsiębiorca uzyskuje możliwość dopasowania ochrony ubezpieczeniowej wybierając spośród: 4 rodzajów ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć poprzez włączenie 15 klauzul w przypadku ubezpieczenia mienia 
oraz 13 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC.
Pakiet otwarty jest również na ubezpieczenie nieruchomości należącej do osoby fizycznej, wynajmującej ją firmie oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu jej 
wynajmu. 
Podstawowe sumy ubezpieczenia, limity oraz sposób ich określenia wskazane są w OWU. 

ü mienie tj.: 
–     budynki, budowle, lokale
–     maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, 

mienie obrotowe, mienie pracownicze
–     wartości pieniężne 
–     sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
–     dane i nośniki danych

od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w wybranym zakresie np.:
–     od pożaru i innych zdarzeń losowych §22 OWU lub od 

wszystkich ryzyk §24, §26 OWU od kradzieży z włamaniem, 
rabunku §24

z opcją włączenia do ubezpieczenia mienia klauzul:
–    rozszerzających zakres (nr 1M; 4M-10M)
–     dotyczących kosztów i strat następczych po szkodzie w mieniu 

(nr 2M, 3M) 
–    obejmujących dodatkowe mienie (nr 11M–15M)

ü  mienie w transporcie (cargo) od zdarzeń losowych CARGO lub 
wszystkich ryzyk CARGO PLUS, wskazanych w OWU w §30 OWU

ü  odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone osobom trzecim §38– 44 OWU w związku z:
–     wykonywaniem wskazanej w umowie ubezpieczenia 

działalności 
–     posiadaniem mienia 
–     wprowadzeniem produktu do obrotu
–     wykonaniem usług

z opcją włączenia klauzul dodatkowych (od 1 OC do 13 OC)

ü  następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) na podstawie 
§45–51 OWU

ü  assistance w przypadku zawarcia umowy mienia na podstawie §22, 
§24, §26 lub ubezpieczenia NNW

û  mienia oraz OC w zakresie, który powinien zostać objęty ochroną  
w ramach ubezpieczeń obowiązkowych oraz działalności 
wskazanych w Załączniku nr 1 do OWU

û  mienia wyłączonego z ochrony postanowieniami OWU w §21 ust. 
2–4 oraz zakresu wg §23, §25, §27, §29, §31 OWU 

û  w sytuacji wybrania rozszerzenia ochrony na podstawie klauzul 
1M–15M z zastosowaniem wyłączeń przypisanych indywidualnie do 
klauzuli 

û  usług, świadczeń, kosztów, zakresu wyłączonego z ubezpieczenia 
assistance na podstawie zapisów §55 OWU

û  w odniesieniu do OC - wyłączeń wg zapisów §42

û  w sytuacji wybrania rozszerzenia ochrony na podstawie klauzul  
1OC–13OC z zastosowaniem wyłączeń przypisanych indywidualnie 
do klauzuli

û  w ubezpieczeniu NNW – wyłączeń wg zapisów §50 OWU

û  przedmiotów, zakresu i rozwiązań odmiennych od OWU, a nie 
potwierdzonych na polisie

!  generalne, wynikające z zapisów §6, a w szczególności szkody 
związane z winą umyślną oraz o ile OWU nie stanowią inaczej 
rażącym niedbalstwem

!  wynikające z nieprzestrzegania obowiązków Ubezpieczającego
!  istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia
!  zdarzenia o charakterze powolnym i długotrwałym lub w związku  

z normalnym zużyciem
!  związane z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej 

lub limitu odpowiedzialności oraz poniżej wysokości franszyzy 
redukcyjnej

!  nie potwierdzone na polisie limity i rozwiązania odmienne od OWU



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

–     opłata składki za ubezpieczenie (o ile jest jednocześnie zawierającym umowę ubezpieczenia)
–     podanie wszystkich znanych okoliczności, dotyczących ryzyka zgodnie z postanowieniami §3 OWU
–     zapewnienie należytego zabezpieczenia mienia zgodnie z §36 OWU oraz §7 OWU lub wynikającego z negocjacji (potwierdzenie na piśmie) 
–     niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian okoliczności mających wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego
–     w przypadku zgłoszenia roszczenia postępowanie zgodnie z postanowieniami §8 OWU, a zwłaszcza: 

•  użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
•  zawiadomienie WARTY o wypadku niezwłocznie (wraz z podaniem charakteru i rozmiaru szkody), nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od 

daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości
•  niezwłoczne powiadomienie jednostki policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa lub wskutek wypadku środka 

transportu 
•  w razie zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej – zaniechanie działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź 

zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody WARTY (§9 OWU)

–    składkę można opłacić gotówką, przelewem lub kartą kredytową 
–    składka jest płatna jednorazowo, w 2, 3 lub 4 ratach
–    terminy płatności składki i rat oraz ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia
O dostępność danej formy płatności należy zapytać pośrednika.

–    ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie
–    ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu wskazanym w polisie, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na skutek:

•  odstąpienia od umowy (opisane w sekcji poniżej) 
•  wypowiedzenia ochrony ubezpieczeniowej stosownie do postanowień §5 ust. 4 OWU (wypowiedzenie przez WARTĘ umowy w sytuacji braku 

wpływu składki lub jej raty) lub §3 ust. 9 OWU (istotna zmiana prawdopodobieństwa powstania wypadku)
•  wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań
•  zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że WARTA wyrazi zgodę na przeniesienie praw z polisy na nabywcę, a nabywca przejmie obowiązki 

ciążące do tej pory na zbywcy
•  zajęcia przedmiotu ubezpieczenia w toku postępowania egzekucyjnego
•  zakończenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego w ubezpieczeniu OC
•  upływu 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW

Od umowy można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 30 dni, a w przypadku przedsiębiorcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü  w lokalizacjach wskazanych w umowie ubezpieczenia na terytorium Polski 
ü  na terenie Polski – w lokalizacji, do której przeniesiono mienie w związku z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody i droga jego transportu; 

ubezpieczenie mienia/wartości pieniężnych w transporcie; mienie pracownicze (miejsca wykonywania pracy na rzecz firmy); w przypadku 
ubezpieczenia NNW w zależności od wyboru na wniosku ubezpieczenie obowiązywać może jedynie w pracy oraz w drodze do i z pracy lub zostać 
rozszerzone o czynności w życiu prywatnym; w odniesieniu do danych i nośników danych również w archiwum zewnętrznym na terytorium Polski 

ü  na terenie Unii Europejskiej z włączeniem Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii – podstawowy zakres terytorialny dla ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego oraz danych i nośników danych, ubezpieczenia OC

ü  na całym świecie – opcjonalny zakres terytorialny ubezpieczenia elektronicznego sprzętu przenośnego, opcjonalne rozszerzenie ochrony terytorialnej 
w ubezpieczeniu OC
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