
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: MASZYNY I URZĄDZENIA  

(Dział II, Grupy: 9, 16)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń o symbolu C8040 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13.09.2021 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń (Sekcja I OWU) będących w eksploatacji oraz Ubezpieczenie Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach 
(Sekcja II OWU). Ubezpieczenie Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II OWU) jest rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej 
wynikającej  z Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) i jest skierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą  
o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

W Sekcji I OWU:
ü  stacjonarne lub mobilne Maszyny i Urządzenia, stosowane w różnych 

gałęziach przemysłu oraz branżach.

W Sekcji II OWU:
ü  prognozowany Zysk brutto, który Ubezpieczający może utracić wskutek 

Szkody w Maszynach i Urządzeniach.

W ramach Sekcji I OWU zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody, które 
powstały w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia 
wskutek Awarii mechanicznej (m.in. dostania się ciała obcego, niezadziałania 
lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub 
zabezpieczających, zamarznięcia czynnika chłodzącego lub innego płynu, 
wadliwego smarowania, niedoboru lub braku oleju bądź czynnika chłodzącego) 
lub Awarii elektrycznej (m.in. wynikające z niezadziałania lub wadliwego 
działania zabezpieczeń, zmiany lub zaniku napięcia, zmiany natężenia prądu) 
lub innych Zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 6.

W ramach Sekcji II OWU zakres ubezpieczenia obejmuje Utratę zysku 
brutto powstałą wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach i poniesioną 
przez Ubezpieczającego w zadeklarowanym Okresie odszkodowawczym z 
zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §§ 3 – 5 
dotyczących Sekcji I oraz §§ 10 – 11 dotyczących Sekcji II OWU Maszyn i Urządzeń.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W ramach Sekcji I OWU:
û  przedmiotów będących Prototypami,
û  części Maszyn i Urządzeń, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy 

lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,
û  wymiennych narzędzi lub części,
û  materiałów eksploatacyjnych,
û  Maszyn i Urządzeń pływających lub latających,
û  Maszyn i Urządzeń użytkowanych na statkach powietrznych, użytkowanych 

lub transportowanych poza morską linią brzegową,
û  mienia pracującego pod ziemią.

W ramach Sekcji II OWU:
û  decyzji organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają 

odtworzenie lub naprawę mienia dotkniętego Szkodą lub dalsze prowadzenie 
Działalności operacyjnej przez Ubezpieczającego,
û  innowacji i ulepszeń wprowadzonych w czasie odtwarzania lub naprawy 

mienia dotkniętego Szkodą,
û  braku możliwości odzyskania należności, w tym wskutek uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty dokumentacji lub danych,
û  uszkodzenia lub utraty danych lub oprogramowania.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

W ramach Sekcji I:
!  wojna, działania wojenne, inwazja, wojna domowa, rewolucja, rebelia, 

przewrót, stan wojenny lub wyjątkowy, konfiskata, nacjonalizacja, rekwizycja, 
zajęcie lub zniszczenie mienia na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie 
ustanowionych władz, lokaut,

!  atak elektroniczny lub cybernetyczny, działalność hakerów, działania wirusów 
komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych 
lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,

!  wybuch jądrowy, reakcja jądrowa, promieniowanie jonizujące, skażenie 
radioaktywne, działanie pola elektromagnetycznego, oddziaływanie 
czynników biologicznych lub chemicznych, skażenie lub zanieczyszczenie 
odpadami przemysłowymi,

!  wina umyślna Reprezentantów Ubezpieczającego,
!  Szkody objęte gwarancją lub rękojmią za wady,
!  Upadek statku powietrznego, Pożar, Uderzenie pioruna, Huragan, Powódź, 

Zapadanie się ziemi, Osuwanie się ziemi, Lawina, Zalanie, Wybuch chemiczny, 
Kradzież z włamaniem, Rabunek.

W ramach Sekcji II:
!  Utrata zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach, za którą 

WARTA nie ponosi odpowiedzialności lub ponosi odpowiedzialność na podstawie 
postanowień lub klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową w Sekcji I,

!  brak wystarczających środków finansowych u Ubezpieczającego niezbędnych 
do niezwłocznego odtworzenia lub naprawy mienia dotkniętego Szkodą lub 
dalszego prowadzenia Działalności operacyjnej przez Ubezpieczającego,

!  innowacji i ulepszeń wprowadzonych w czasie odtwarzania lub naprawy 
mienia dotkniętego Szkodą.

Ochronę ubezpieczeniową ogranicza również Franszyza redukcyjna, tj. wskazana  
w Dokumencie ubezpieczenia wartość, o którą WARTA pomniejsza odszkodowanie. 

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do 
odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są 
w § 6 dotyczącym Sekcji I oraz § 12 dotyczącym Sekcji II OWU Maszyn i Urządzeń.
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy się rozpoczyna i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

–     udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku oraz podanie dodatkowych informacji, o które WARTA zapytywała przed 
zawarciem Umowy, a także podanie wszystkich znanych okoliczności istotnych dla oceny ryzyka oraz ustalenia składki,

–     umożliwienie przedstawicielowi WARTY dostępu do Maszyn i Urządzeń w celu przeprowadzenia oględzin i sformułowania zaleceń dotyczących 
kontroli ryzyka oraz udostępnienie mu dokumentów związanych z eksploatacją Maszyn i Urządzeń, a w szczególności dokumentację techniczno-
ruchową (DTR), protokoły remontów i przeglądów konserwacyjnych, badań, protokoły testów, prób oraz pomiarów technicznych,

–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących użytkowania i ochrony mienia, w szczególności przepisów 
prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy, przepisów BHP, norm o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
wykonywanie dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem zgodnie z zalecaniami producenta lub dostawcy,

–     powiadomienie WARTY o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka,
–     w razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą prawdopodobieństwo powstania Szkody – użycie wszelkich dostępnych środków w celu 

zabezpieczenia zagrożonego mienia.

Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie ubezpieczenia.
O ile nie umówiono się inaczej, składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu Umowy. Wysokość rat składki i terminy ich płatności 
określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

O ile nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że Umowa uzależnia 
rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim przypadku odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia 
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki Umowa została zawarta, chyba że rozwiązanie Umowy nastąpi przed 
upływem okresu ubezpieczenia.

Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Pozostałe przypadki rozwiązania Umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 19 OWU Maszyn i Urządzeń.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü  o ile nie umówiono się inaczej, miejscem ubezpieczenia są wskazane w Dokumencie ubezpieczenia lokalizacje (miejsca ubezpieczenia) na terytorium RP,
ü  z możliwością rozszerzenia terytorialnego zakresu ochrony w trakcie samoczynnego przemieszczania się lub transportu poza miejscem ubezpieczenia, 

pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę 312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania się lub transportu 
Maszyn lub Urządzeń.



Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Maszyn i Urządzeń
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W ramach OWU Maszyn i Urządzeń WARTA obejmuje ochroną:

Sekcja I – Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń

•   Maszyny i Urządzenia podczas ich użytkowania, postoju lub składowania oraz Konserwacji lub remontu, demontażu i ponownego 
montażu, transportu wewnątrzzakładowego wraz z operacjami Załadunku i Rozładunku,

•   Wg Wartości odtworzeniowej (O) albo Wartości księgowej brutto (KB),
•   na terytorium RP z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony poza terytorium RP.

W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia w formule „od wszystkich ryzyk” pokryte są m.in:
•   koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
•   koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego),
•   koszty naprawy lub wymiany zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
•   koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów,
•   koszty utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów chłodzących,
•   wzrost sumy ubezpieczenia oraz przedmioty ubezpieczenia w nowych lokalizacjach,
•   koszty naprawy uszkodzeń w Mieniu otaczającym,
•   koszty naprawy fundamentów Maszyn i Urządzeń
•   dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia.

Dodatkowo OWU uwzględniają:
•   możliwość bezzwłocznej naprawy Szkód o mniejszej wartości,
•   brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń po Szkodzie,
•   kalkulację wartości Szkody częściowej bez potrącania stopnia zużycia,
•   kalkulację wartości Szkody całkowitej bez potrącania stopnia zużycia w przypadku Maszyn i Urządzeń w wieku do 5 lat włącznie,
•   czytelne zasady ustalania wartości Szkody oraz wysokości odszkodowania.

Ponadto, w celu dostosowania ochrony do specyfiki ubezpieczanych Maszyn i Urządzeń lub prowadzonej przez Ubezpieczającego 
działalności, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez włączenie następujących klauzul:
•   Ubezpieczenie ryzyka Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków,
•   Ubezpieczenie ryzyk casco,
•   Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania się lub transportu Maszyn i Urządzeń (w odniesieniu do Maszyn 

i Urządzeń, które z uwagi na swój charakter pracy lub rodzaj prowadzonej działalności poruszają się lub są transportowane pomiędzy 
miejscami ubezpieczenia),

•   Ubezpieczenie ryzyka Uderzenia pioruna, Wewnętrznego ognia oraz Wybuchu chemicznego,
•   Ubezpieczenie ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika,
•   Ubezpieczenie ryzyka Zalania lub Zamulenia,
•   Ubezpieczenie pomp zanurzeniowych i głębinowych,
•   Ubezpieczenie materiałów ogniotrwałych, obmurza kotłów i pieców przemysłowych,
•   Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników, drutów, lin oraz przewodów nieelektrycznych,
•   Ubezpieczenie Aktów terroryzmu lub Sabotażu,
•   Ubezpieczenie kosztów wynajmu zastępczych Maszyn,
•   Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności,
jak również innych klauzul oraz dodatkowych lub odmiennych postanowień uzgodnionych indywidualnie pomiędzy WARTĄ a 
Ubezpieczającym.

Sekcja II – Ubezpieczenie Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i 
Urządzeniach

•   Rozszerzenie zakresu ochrony pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia w ramach Sekcji I,
•   brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Zysku brutto po Szkodzie.

W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia WARTA pokrywa:
•   Zwiększone koszty działalności poniesione w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku Obrotu,
•   koszty wynagrodzenia głównego księgowego odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegłego rewidenta badającego te 

księgi albo eksperta zewnętrznego powołanego przez Ubezpieczającego,
•   koszty odpraw dla Zwalnianych Pracowników, do wypłaty których Ubezpieczający jest zobowiązany przepisami prawa lub regulaminem 

wynagrodzeń lub układem zbiorowym pracy przyjętymi u Ubezpieczającego,
•   kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych (dostawczych lub odbiorczych), wynikające  

z umów zawartych przez Ubezpieczającego.
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Informacja o postanowieniach wzorca umowy, o których mowa w art.17 ustawy  
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rodzaj informacji Nr jednostki redakcyjnej w OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania  
i innych świadczeń lub wartości wykupu 
ubezpieczenia

Sekcja I: §§ 3 – 5; § 22 ust. 1; § 24 ust. 1 – 4
Załącznik nr 1: Klauzula 006/ 007 – Ubezpieczenie 
dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, 
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu 
ekspresowego (w tym frachtu lotniczego); Klauzula 
ubezpieczenia kosztów naprawy lub wymiany 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; Klauzula 
ubezpieczenia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców  
i ekspertów; Klauzula 320 – Ubezpieczenia ryzyka utraty 
oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów 
chłodzących; Klauzula automatycznego ubezpieczenia 
nowych Maszyn i Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia; 
Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy uszkodzeń  
w Mieniu otaczającym; Klauzula ubezpieczenia kosztów 
naprawy fundamentów Maszyn i Urządzeń; Klauzula 
likwidacji drobnych szkód; Klauzula 001 – Ubezpieczenie 
ryzyka rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków; 
Klauzula 311 – Ubezpieczenie ryzyk casco; Klauzula 
312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego 
przemieszczania się lub transportu; Klauzula 313 – 
Ubezpieczenie ryzyka Uderzenia pioruna, Wewnętrznego 
ognia oraz Wybuchu chemicznego; Klauzula 315 – 
Ubezpieczenie ryzyka utraty substancji wskutek wycieku 
ze zbiornika; Klauzula 316 – Ubezpieczenie ryzyka 
Zalania lub Zamulenia; Klauzula 318 – Ubezpieczenie 
pomp zanurzeniowych i głębinowych; Klauzula 319 
– Ubezpieczenie materiałów ogniotrwałych, obmurza 
kotłów i pieców przemysłowych; Klauzula 321/322 – 
Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników, drutów, lin 
oraz przewodów nieelektrycznych; Klauzula ubezpieczenia 
Aktów terroryzmu lub Sabotażu; Klauzula ubezpieczenia 
kosztów wynajmu zastępczych Maszyn; Klauzula 
ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności

Sekcja II: § 10 – 11; § 23 ust. 1 – 2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  
MASZYN I URZĄDZEŃ
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Informacja o postanowieniach wzorca umowy, o których mowa w art.17 ustawy  
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rodzaj informacji Nr jednostki redakcyjnej w OWU

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

Załącznik nr 1: Klauzula ubezpieczenia kosztów 
wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów; Klauzula  
320 – Ubezpieczenia ryzyka utraty oleju smarowego, 
czynników chłodniczych lub płynów chłodzących;  
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych  
Maszyn i Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia; Klauzula 
001 – Ubezpieczenie ryzyka rozruchów, zamieszek 
społecznych lub strajków; Klauzula 312 – Ubezpieczenie 
ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania 
się lub transportu; Klauzula 313 – Ubezpieczenie 
ryzyka Uderzenia pioruna, Wewnętrznego ognia oraz 
Wybuchu chemicznego; Klauzula 315 – Ubezpieczenie 
ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika; 
Klauzula 318 – Ubezpieczenie pomp zanurzeniowych 
i głębinowych; Klauzula 319 – Ubezpieczenie 
materiałów ogniotrwałych, obmurza kotłów i pieców 
przemysłowych; Klauzula 321/322 – Ubezpieczenie 
taśm i łańcuchów przenośników, drutów, lin oraz 
przewodów nieelektrycznych; Klauzula ubezpieczenia 
Aktów terroryzmu lub Sabotażu; Klauzula ubezpieczenia 
kosztów wynajmu zastępczych Maszyn; Klauzula 
ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności; 
Klauzula 331 – Określenie zużycia  
w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych  
(np. silników, generatorów, transformatorów); Klauzula 
332 – Określenie zużycia w przypadku napraw silników 
spalinowych (np. wysokoprężnych – Diesla, gazowych)

Sekcja II: § 12; § 13 ust. 1; § 14 ust. 4; § 15; § 17 ust. 7;  
§ 19 ust. 2 – 4; § 21 ust. 5; § 23 ust. 3 – 5;§ 25 ust. 4
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (zwane dalej OWU) mają zastosowanie  
w Umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka 
Akcyjna (zwanym dalej WARTĄ) a Ubezpieczającym.

2. Za porozumieniem stron do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od określonych w OWU. Postanowienia te, pod rygorem nieważności, są wymienione w pełnym 
brzmieniu w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli wprowadzono takie postanowienia, OWU mają zastosowanie 
w takim zakresie, w jakim postanowienia dodatkowe lub odmienne nie stanowią inaczej.

3. Umowa ubezpieczenia może obejmować Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) i Ubezpieczenie Utraty 
zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II). Ubezpieczenie Utraty zysku brutto 
wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) jest rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej 
wynikającej z Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) i nie może być zawarte samodzielnie.

4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).

Definicje
§ 2

1. Wszystkie pojęcia zapisane w OWU pogrubioną czcionką oraz wielką literą, z wyjątkiem tytułów i śródtytułów, 
należy rozumieć zgodnie z ich definicjami wymienionymi w ust. 2.

2. Pojęcia występujące w OWU mają następujące znaczenie:
1) Akty terroryzmu – użycie siły lub przemocy lub groźba ich użycia przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, 

działające samodzielnie lub w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane 
z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej,  
z zamiarem wywarcia wpływu na jakiekolwiek legalnie ustanowione władze lub zastraszenia społeczeństwa 
lub jego części.

2) Awaria elektryczna – uszkodzenie układu elektrycznego lub elektronicznego  Maszyny lub Urządzenia 
lub ich podzespołów elektrycznych lub elektronicznych wskutek niezachowania parametrów prądu 
(m.in. wynikające z niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub 
zabezpieczających, zmiany lub zaniku napięcia, zmiany natężenia prądu), które ogranicza ich zdolność do 
pracy i powoduje niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.

3) Awaria mechaniczna – uszkodzenie mechaniczne Maszyny lub Urządzenia lub ich podzespołów  
z przyczyn wewnętrznych (m.in. wskutek błędów projektowych, wad materiałowych, błędów popełnionych 
w trakcie produkcji, niewłaściwego wykonania lub montażu, niewłaściwej obsługi, dostania się ciała obcego, 
niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, 
zamarznięcia czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwego smarowania, niedoboru lub braku oleju 
bądź czynnika chłodzącego), które ogranicza ich zdolność do pracy i powoduje niewłaściwe działanie lub 
całkowite unieruchomienie.

4) Dokument ubezpieczenia – polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia 
pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.

5) Franszyza redukcyjna – w odniesieniu do Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) – określona 
6) w Dokumencie ubezpieczenia wartość, o którą pomniejszane jest każdorazowo odszkodowanie za 

wszystkie Szkody powstałe wskutek jednego Zdarzenia. Franszyza redukcyjna wyrażona jest jako wartość 
kwotowa, procentowa lub czasowa w dniach (tj. stanowiąca iloczyn średniej dziennej wartości kosztów 
poniesionych w Okresie odszkodowawczym i liczby dni określonej w Dokumencie ubezpieczenia).

7) Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek. Prędkość wiatru WARTA potwierdza w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub innych akredytowanych jednostkach badawczych. W przypadku 
nieodnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze WARTA może uznać 
pojedyncze Szkody za spowodowane przez Huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia wywołane jego działaniem. 
Za Szkody spowodowane przez Huragan uważa się również uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez 
przedmioty niesione przez wiatr o takiej sile. 
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8) Konserwacja – okresowy przegląd stanu technicznego Maszyn i Urządzeń zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obsługi oraz wytycznymi producenta, 
gwaranta. Obejmuje szereg czynności mających na celu utrzymanie Maszyn i Urządzeń w stanie 
technicznym niezakłócającym ich pracy oraz zabezpieczenie przed działaniem niekorzystnych procesów 
(niszczeniem, zużyciem).
Czynności wchodzące w skład Konserwacji to:
a) okresowe kontrole, 
b) konserwacja prewencyjna, 
c) usuwanie uszkodzeń i zakłóceń związanych z eksploatacją i zużyciem np. poprzez naprawę, wymianę 

części.
9) Kradzież z włamaniem – zabór przedmiotu ubezpieczenia:

a) z zamkniętego budynku, budowli, pomieszczenia lub środka transportu po usunięciu zabezpieczeń 
miejsca ubezpieczenia lub środka transportu oraz zabezpieczeń przedmiotu ubezpieczenia, przy 
użyciu siły lub narzędzi lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym lub podrobionym kluczem, 
w tym kluczem elektronicznym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek kradzieży z włamaniem 
do innego budynku, budowli lub pomieszczenia albo rabunku,

b) z budynku, budowli, pomieszczenia lub środka transportu, w którym sprawca ukrył się przed jego 
zamknięciem, jeśli pozostawił ślady, które mogą być dowodem w postępowaniu wyjaśniającym,

c) z terenu, który jest  trwale ogrodzony (z bramą zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wjazd lub 
wyjazd osobie nieuprawnionej) i oświetlony po zmierzchu lub po godzinach pracy i w dni wolne od pracy 
jest pod stałym dozorem pełnionym przez Pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję 
ochrony mienia, po usunięciu zabezpieczeń miejsca ubezpieczenia oraz przedmiotu ubezpieczenia 
przy użyciu siły lub narzędzi lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym lub podrobionym kluczem,  
w tym kluczem elektronicznym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek kradzieży z włamaniem 
do budynku, budowli lub pomieszczenia albo rabunku.
Osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący 
miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru. Dodatkowo w odniesieniu do samojezdnych 
Maszyn wymagane jest, aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Maszyny 
pozostawały zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, zamknięte na wszystkie zamki 
fabryczne, a kluczyki od stacyjek zapłonowych były zdeponowane w pomieszczeniu lub schowku  
w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych, a wszystkie zainstalowane 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były sprawne i uruchomione.

10) Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.
11) Maksymalny okres odszkodowawczy – w odniesieniu do Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja 

I) – deklarowany przez Ubezpieczającego i wskazany w Dokumencie ubezpieczenia przewidywany 
maksymalny okres przerwy lub zakłóceń w działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego, jaki może 
wystąpić bezpośrednio wskutek Szkody w mieniu. Jednocześnie jest to maksymalny okres, w którym 
WARTA ponosi odpowiedzialność za poniesione dodatkowe koszty w ramach Klauzuli ubezpieczenia 
kosztów wynajmu zastępczych Maszyn albo Klauzuli ubezpieczenia Zwiększonych kosztów działalności.

12) Maszyny i Urządzenia – zespół urządzeń technicznych służących do wykonywania określonego 
procesu w zależności od parametrów pracy i przeznaczenia, takich jak m.in. przetwarzanie energii lub 
wykonywanie pracy mechanicznej, składających się z połączonych ze sobą części lub podzespołów,  
z których przynajmniej jeden jest ruchomy, stanowiących spójną, funkcjonalną całość, których posiadanie 
potwierdzone jest na podstawie ewidencji środków trwałych lub stosownego dokumentu zakupu w formie 
rachunku lub faktury.

13) Mienie otaczające – mienie (z wyłączeniem Maszyn i Urządzeń, które są lub mogłyby być objęte ochroną 
w ramach OWU) znajdujące się w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Dokumencie ubezpieczenia 
oraz stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu 
prawnego.

14) Modernizacja – prace obejmujące trwałe unowocześnienie, ulepszenie przedmiotu ubezpieczenia, 
prowadzące do zwiększenia jego wartości ekonomicznej, użytkowej oraz podniesienia jego parametrów 
technicznych.

15) Normalne zużycie – skutek zużywania się przedmiotu ubezpieczenia w wyniku jego prawidłowej 
eksploatacji wraz z upływem czasu, prowadzący do obniżenia lub utraty jego parametrów technicznych, 
zmniejszenia wartości ekonomicznej, użytkowej, estetycznej oraz innych cech mających ujemny wpływ 
na stan przedmiotu ubezpieczenia.

16) Osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością człowieka. 
17) Ponadnormatywne zużycie  – szybsze niż Normalne zużycie przedmiotu ubezpieczenia, wynikające  

z ponadnormatywnych warunków pracy  m.in. wskutek niezachowania parametrów i warunków 
eksploatacji określonych w instrukcji producenta (w tym DTR). 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=516048e8-0efb71a2-516559a6-000babd9f5b2-30983ebf9fcc59a3&q=1&e=4efbdbf8-85e6-44ac-a453-a18cc52323c2&u=http%3A%2F%2Fm.in%2F


8

18) Powódź – zalanie terenów w następstwie: 
a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub w zbiornikach wód stojących, w tym 

wskutek opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
b) sztormu lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych.

Za powódź uważa się również uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez przedmioty przenoszone 
przez wody powodziowe.

18) Pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się 
samorzutnie, niezależnie czy pochodzi z zewnątrz czy z wnętrza Maszyny lub Urządzenia.

19) Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przez Pracownika rozumie się osobę 
fizyczną świadczącą usługi wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego. 
Przez Pracownika rozumie się także pracownika tymczasowego tj. osobę zatrudnioną przez agencję 
pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy tymczasowej wyłącznie na rzecz i pod kierownictwem 
Ubezpieczającego, będącego pracodawcą użytkownikiem, a także praktykanta, stażystę albo 
wolontariusza, którym Ubezpieczający powierzył wykonywanie określonych czynności pod swoim 
kierownictwem.

20) Prototyp – pierwszy egzemplarz Maszyny lub Urządzenia, wykonany według dokumentacji projektowej, 
na którym prowadzone są próby i badania w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania, stanowiący 
podstawę do rozpoczęcia produkcji seryjnej.

21) Rabunek – zabór przedmiotu ubezpieczenia z zastosowaniem przemocy lub groźby jej natychmiastowego 
użycia w stosunku do osoby albo po doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

22) Reprezentant Ubezpieczającego – za reprezentanta uważa się w przypadku:
a) przedsiębiorstw państwowych – dyrektorów i ich zastępców, 
b) spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków 

zarządu i prokurentów, 
c) spółek jawnych – wspólników i prokurentów, 
d) spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy i prokurentów, 
e) spółek partnerskich – partnerów, członków zarządu i prokurentów,
f)   wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu,
g) spółek cywilnych – wspólników, 
h) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – tę osobę fizyczną i jej pełnomocnika.

23) Rozładunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio po zakończeniu przewozu w miejscu 
przeznaczenia, mających na celu wyjęcie mienia ze środka transportu – nie obejmuje czynności 
przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu, innego 
pomieszczenia lub miejsca składowania w obrębie lokalizacji, w której odbywa się rozładunek.

24) Rozruchy, zamieszki społeczne lub strajki – przez które rozumie się:
a) czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego,
b) działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego, 

lub przy zmniejszaniu skutków takich czynności, o których mowa pod lit. a),
c) umyślną czynność Pracownika strajkującego lub popierającego strajk,
d) działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia czynnościom lub przy 

zmniejszaniu skutków czynności, o których mowa pod lit. c).
25) Sabotaż – umyślne uchylanie się albo wadliwie wypełnianie swoich obowiązków przez jakąkolwiek osobę 

lub grupę osób z zamiarem wywołania zakłóceń, uniemożliwienia lub utrudnienia działalności.
26) Szkoda – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia wskutek jednego lub wielu 

Zdarzeń losowych, przy czym:
a) Szkoda częściowa – to Szkoda, której wartość jest niższa od Wartości rzeczywistej (R) przedmiotu 

ubezpieczenia z dnia powstania Szkody,
b) Szkoda całkowita – to Szkoda, której wartość jest równa lub przekracza Wartość rzeczywistą (R) 

przedmiotu ubezpieczenia z dnia powstania Szkody (z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a)).
27) Ubezpieczający – podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty składki. 

Ubezpieczającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Gdziekolwiek w OWU jest mowa o Ubezpieczającym, postanowienia te odnoszą się również do jego 
Reprezentantów.
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28) Ubezpieczony – podmiot określony w Umowie ubezpieczenia, którego mienie lub interes majątkowy 
są objęte ochroną ubezpieczeniową. W zakresie Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody  
w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) – podmiot określony w Umowie ubezpieczenia, który prowadzi 
księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

29) Uderzenie Pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, działające bezpośrednio 
lub pośrednio na Maszynę lub Urządzenie.

30) Umowa ubezpieczenia (zwana również Umową) – umowa zawarta na podstawie OWU pomiędzy WARTĄ 
a Ubezpieczającym.

31) Upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, upadek jego 
części lub transportowanego ładunku, awaryjny zrzut paliwa.

32) Wartość księgowa brutto (KB) – księgowa wartość początkowa Maszyn i Urządzeń z uwzględnieniem 
obowiązujących przeszacowań.

33) Wartość odtworzeniowa (O) – wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia Maszyn i Urządzeń 
do stanu nowego, ale nieulepszonego, tj. cenie zakupu lub wytworzenia fabrycznie nowych Maszyn  
i Urządzeń tego samego rodzaju oraz wydajności o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach 
technicznych (uwzględniająca koszty transportu, montażu oraz uruchomienia, opłat celnych, podatków i 
innych opłat podobnego rodzaju).

34) Wartość rzeczywista (R) – Wartość odtworzeniowa (O) Maszyn i Urządzeń pomniejszona o stopień 
zużycia technicznego określony na dzień powstania Szkody.

35) Wewnętrzny ogień – ogień, który powstał wewnątrz Maszyny lub Urządzenia, i którego przyczyna 
powstania ma bezpośredni związek z użytkowaniem Maszyny lub Urządzenia.

36) Wybuch:
a) chemiczny – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, 

pyłów, pary lub cieczy, wywołana reakcją chemiczną. 
b) fizyczny – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, 

pyłów, pary lub cieczy znajdujących się w zbiorniku lub naczyniu ciśnieniowym, spowodowana ich 
dążnością do rozprężania i rozprzestrzeniania się, nie wywołana reakcją chemiczną. 

Warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest rozerwanie ścian tych zbiorników lub naczyń w takich 
rozmiarach, aby wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.
Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub naczynia ciśnieniem 
zewnętrznym, które przewyższa ciśnienie panujące w jego wnętrzu.

37) Wypadek przedmiotu ubezpieczenia lub Wypadek środka transportu – zdarzenie polegające na nagłym 
działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się przedmiotu ubezpieczenia lub środka transportu 
z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się, upadek 
lub spadnięcie ze środka transportu.

38) Zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 
technologicznych, wskutek:
a) awarii instalacji lub działania niskich temperatur, 
b) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników, 
c) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, 
d) samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż Pożar,
e) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
f) działania osób trzecich.

39) Załadunek – ogół czynności wykonywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu w miejscu nadania, 
mających na celu umieszczenie przygotowanego do przewozu mienia na lub wewnątrz środka transportu – 
nie obejmuje czynności dostarczenia mienia z magazynu, innego pomieszczenia lub miejsca składowania  
w bezpośrednie sąsiedztwo środka transportu w obrębie lokalizacji, w której odbywa się załadunek.

40) Zamulenie – osadzanie się drobnych cząstek materiału niesionych wraz z cieczą lub płynem na ściankach 
zbiornika lub instalacji.

41) Zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni 
powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka (np. działalności 
górniczej lub budowlanej).

42) Zdarzenie losowe (zwane również Zdarzeniem) – nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zdarzenie powodujące Szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.
Wszystkie Szkody powstałe wskutek wystąpienia Zdarzenia spowodowanego działaniem sił natury 
(takich jak Powódź, Huragan, Uderzenie pioruna), w czasie następujących po sobie 72 godzin, są 
traktowane jako Szkody powstałe wskutek jednego Zdarzenia.
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SEKCJA I – UBEZPIECZNIE MASZYN I URZĄDZEŃ 

Przedmiot ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w Umowie ubezpieczenia Maszyny i Urządzenia użytkowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem, zdatne do użytku i stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się 
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Maszyny i Urządzenia obejmowane są ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób i testów 
eksploatacyjnych.

3. Maszyny i Urządzenia objęte są ochroną podczas użytkowania, postoju lub składowania. Maszyny  
i Urządzenia objęte są również ochroną podczas Konserwacji lub remontu (z wyłączeniem Modernizacji), 
w tym demontażu i ponownego montażu w miejscu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczający prowadzi 
działalność, oraz transportu wewnątrzzakładowego wraz z operacjami Załadunku i Rozładunku w związku  
z wyżej wymienionymi czynnościami.

4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody w mieniu wyłączonym z zakresu ubezpieczenia na podstawie 
§ 6, nawet jeśli Ubezpieczający uwzględnił je w deklarowanej łącznej sumie ubezpieczenia. Wyłączenia 
dotyczące wyżej wymienionego mienia nie mają jednak zastosowania, jeśli Ubezpieczający odrębnie 
zawnioskował o objęcie tego mienia ochroną, a WARTA określiła warunki ubezpieczenia i potwierdziła  
w Umowie przyjęcie go do ochrony.

Miejsce ubezpieczenia
§ 4

1. Miejscem ubezpieczenia są wskazane w Dokumencie ubezpieczenia lokalizacje na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

2. Maszyny i Urządzenia objęte są ochroną również w lokalizacjach, do których zostały relokowane w związku  
z bezpośrednim zagrożeniem powstania Szkody w celu ich ratowania oraz w czasie relokacji do i z tego miejsca.

Zakres ubezpieczenia
§ 5

1. WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody, które powstały w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania 
okresu ubezpieczenia wskutek Awarii mechanicznej lub Awarii elektrycznej lub innych Zdarzeń losowych, 
z zastrzeżeniem postanowień § 6 oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU  
i Dokumencie ubezpieczenia.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 pkt 3) w granicach sumy ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową również Szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia (np. przez dym, sadzę) 
przedmiotu ubezpieczenia, które jest następstwem Zdarzenia objętego ochroną, pod warunkiem, że wskutek 
takiego skażenia lub zanieczyszczenia przedmiot ubezpieczenia nie może spełniać swoich funkcji i być 
prawidłowo użytkowany.

3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w granicach sumy ubezpieczenia 
przedmiotu ubezpieczenia, WARTA zwraca Ubezpieczającemu uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia Szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) związane z ratunkiem dotkniętego Szkodą przedmiotu ubezpieczenia, mające na celu niedopuszczenie do 

zwiększenia strat, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
3) uprzątnięcia pozostałości po Szkodzie do limitu odpowiedzialności 10% wartości Szkody powstałej 

wskutek jednego Zdarzenia. 
4. W ramach zakresu ubezpieczenia i ponad sumę ubezpieczenia ustaloną w systemie sum stałych, WARTA 

pokrywa w granicach poniższych limitów odpowiedzialności:
1) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli 006/007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach 

nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego) 
do limitu odpowiedzialności 10% wartości Szkody, nie więcej niż 100.000 PLN,

2) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy lub wymiany zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych do limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia przedmiotów 
objętych ochroną w ramach Umowy, nie więcej niż 100.000 PLN,

3) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
do limitu odpowiedzialności 10% wartości Szkody, nie więcej niż 100.000 PLN,

4) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli 320 – Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego, czynników 
chłodniczych lub płynów chłodzących do limitu odpowiedzialności 100.000 PLN,
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5) wzrost sumy ubezpieczenia oraz przedmioty ubezpieczenia w nowych lokalizacjach zgodnie z warunkami 
Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych Maszyn i Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia do 
limitu odpowiedzialności 10% łącznej początkowej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną  
w ramach Umowy, nie więcej niż 1.000.000 PLN,

6) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy uszkodzeń w Mieniu otaczającym 
do limitu odpowiedzialności 10% wartości Szkody w Maszynach lub Urządzeniach, nie więcej niż  
100.000 PLN,

7) koszty zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy fundamentów Maszyn i Urządzeń 
do limitu odpowiedzialności 10% wartości Szkody w Maszynach lub Urządzeniach, nie więcej niż  
100.000 PLN.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 2), pokrywane są w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia  
o Klauzulę 311 – Ubezpieczenie ryzyk casco lub Klauzulę 312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie 
samoczynnego przemieszczania lub transportu Maszyn i Urządzeń.

6. Dodatkowo w ramach zakresu ubezpieczenia oraz ponad sumę ubezpieczenia, WARTA ustanawia prewencyjną 
sumę ubezpieczenia w wysokości 5% łącznej sumy ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach 
Umowy w systemie sum stałych, które uległy Szkodzie, nie więcej niż 100.000 PLN, która zostanie rozdzielona 
na te przedmioty, w których po Szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

7. Zakres ubezpieczenia może ulec zmianie w celu dostosowania go do specyfiki ubezpieczanych Maszyn i Urządzeń 
lub prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności. Zmiana następuje za opłatą dodatkowej składki poprzez 
rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule ujęte w Załączniku nr 1 (KLAUZULE DODATKOWE) i stanowiących ich 
integralną część oraz klauzul i postanowień uzgodnionych indywidualnie pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.
Włączenie klauzul i postanowień do Umowy jest potwierdzane w Dokumencie ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 6

1. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe w związku lub wskutek:
1) wojny, działań wojennych, inwazji, wojny domowej, rewolucji, rebelii, przewrotu, stanu wojennego 

lub wyjątkowego, konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji, zajęcia lub zniszczenia mienia na mocy decyzji 
jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz, lokautu,

2) ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działalności hakerów, działania wirusów komputerowych, 
robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego 
oprogramowania,

3) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, działania 
pola elektromagnetycznego, a także oddziaływania czynników biologicznych lub chemicznych, skażenia 
lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,

4) działalności górniczej w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze spowodowane ruchem zakładu 
górniczego na byłych lub obecnych terenach górniczych,

5) wad, błędów lub usterek, które istniały w chwili zawarcia Umowy, o których Ubezpieczający wiedział lub 
przy należytej staranności mógł się dowiedzieć,

6) eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po wystąpieniu Szkody bez dokonania naprawy, jeżeli niedokonanie 
naprawy miało wpływ na powstanie kolejnej Szkody.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są również Szkody:
1) za które na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji lub rękojmi) 

odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten 
pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań  
w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje w obrocie gospodarczym,

2) wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym  
w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, 
o ile odpowiada to w danych okolicznościach względom słuszności,

3) spowodowane Wybuchem wywołanym przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych lub rozbiórkowych,

4) powstałe wskutek wyłudzenia, fałszerstwa, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia lub 
kradzieży mienia,

5) polegające na zagubieniu, zaginięciu przedmiotu ubezpieczenia,
6) wykryte podczas inwentaryzacji, Konserwacji, remontu lub Modernizacji,
7) powstałe wskutek prowadzenia remontu lub Modernizacji, w tym prób i testów w związku z tymi 

czynnościami,
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8) polegające na uszkodzeniu lub utracie danych lub oprogramowania, w tym niekorzystnej zmianie w danych 
lub oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej 
struktury, lub polegające na ograniczeniu dostępności, niedostępności, niedziałaniu, nieprawidłowym 
działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu danych, oprogramowania lub nośników informacji, jednakże 
jeżeli w bezpośrednim następstwie wyżej wymienionych okoliczności powstanie Szkoda w przedmiocie 
ubezpieczenia z przyczyn niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wówczas WARTA ponosi 
odpowiedzialność za taką Szkodę,

9) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych czynności związanych z Konserwacją lub remontem 
Maszyn i Urządzeń,

10) spowodowane zawaleniem się budynków lub budowli,
11) powstałe w związku z zawieszeniem działalności dłuższym niż 30 dni kalendarzowych lub realizowaną 

przez Ubezpieczającego likwidacją działalności, w tym związaną z upadłością,
12) będące bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, w szczególności Normalnego zużycia lub 

Ponadnormatywnego zużycia, erozji, kawitacji, korozji, utlenienia, powstawania osadów, ciągłego działania 
warunków atmosferycznych oraz pogorszenia jakości wskutek nieużywania przedmiotu ubezpieczenia,

13) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, takich jak np. pomalowania, graffiti, zadrapania, 
odbarwienia, oraz innych uszkodzeniach podobnego rodzaju nie mających wpływu na funkcjonalność 
przedmiotu ubezpieczenia, jednakże w przypadku, gdy wyżej wymienione uszkodzenia powstaną  
w bezpośrednim związku ze Szkodą objętą ochroną, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za takie 
uszkodzenia,

14) w przedmiotach będących Prototypami,
15) w częściach Maszyn i Urządzeń, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości 

fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie podczas Konserwacji zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową (DTR) lub zaleceniami producenta lub dostawcy, w szczególności rusztach pieców  
i palenisk, dyszach palników, młotach do kruszenia, przedmiotach z gumy, tkanin, filcu, szkła, ceramiki, 
jednakże w przypadku, gdy Szkoda w wyżej wymienionych częściach jest bezpośrednim następstwem 
objętej ochroną Szkody w innych częściach Maszyn i Urządzeń, których elementami są wyżej wymienione 
części, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę,

16) w wymiennych narzędziach lub częściach, w szczególności matrycach, formach, stemplach, narzędziach 
do obróbki skrawaniem, elektrodach, żarówkach, lampach, katalizatorach, filtrach, jednakże w przypadku, 
gdy Szkoda w wyżej wymienionych częściach jest bezpośrednim następstwem objętej ochroną Szkody  
w innych częściach Maszyn i Urządzeń, których elementami są wyżej wymienione części, wówczas WARTA 
ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę, 

17) spowodowane działaniem sił natury, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1),
18) w Maszynach i Urządzeniach użytkowanych pod ziemią,
19) w Maszynach i Urządzeniach pływających lub latających,
20) w Maszynach i Urządzeniach użytkowanych na statkach powietrznych lub poza linią brzegową (poza 

stałym lądem),
21) powstałe wskutek użytkowania Maszyn i Urządzeń przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,
22) których wartość nie przekracza Franszyzy redukcyjnej ustalonej w Dokumencie ubezpieczenia.

3. O ile nie umówiono się inaczej, zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 
1) Szkód spowodowanych przez Upadek statku powietrznego, Zalanie, Zamulenie, Wybuch chemiczny, 

Pożar, Uderzenie pioruna, Huragan, Powódź, Zapadanie się ziemi, Osuwanie się ziemi lub Lawinę,
2) Szkód polegających na Kradzieży z włamaniem lub Rabunku przedmiotu ubezpieczenia,
3) Szkód powstałych w związku lub wskutek Aktów terroryzmu lub Sabotażu,
4) Szkód powstałych w związku lub wskutek  Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków,
5) Szkód w Maszynach i Urządzeniach w trakcie samoczynnego przemieszczania się lub transportu poza 

miejscem ubezpieczenia, w tym Załadunku, Rozładunku, postoju w związku z wyżej wymienionymi 
czynnościami,

6) Szkód w materiałach eksploatacyjnych, w szczególności paliwach, olejach, smarach, chłodziwach,  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 4),

7) Szkód w pompach zanurzeniowych i głębinowych,
8) Szkód w materiałach ogniotrwałych, obmurzach kotłów i pieców przemysłowych, taśmach, łańcuchach, 

linach, drutach, przewodach nieelektrycznych, jednakże w przypadku, gdy Szkoda w wyżej wymienionych 
częściach jest bezpośrednim następstwem objętej ochroną Szkody w innych częściach Maszyn  
i Urządzeń, których elementami są wyżej wymienione części, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność 
za taką Szkodę,

9) zwiększonych kosztów działalności powstałych w wyniku Szkody.
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4. Ponadto WARTA nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przychodu, utratę dochodu, utratę zysku powstałe w wyniku Szkody, z zastrzeżeniem postanowień 

dotyczących Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II), 
o ile ochrona ubezpieczeniowa nie została rozszerzona o Sekcję II,

2) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z Konserwacją, remontem, Modernizacją lub 
naprawą gwarancyjną przedmiotu ubezpieczenia,

3) koszty administracyjne, koszty procesów, odszkodowania o charakterze karnym, opłaty manipulacyjne, 
należności publiczno-prawne, podatki, grzywny sądowe lub administracyjne, kary pieniężne, kary 
umowne, utratę kontraktów, rabatów, licencji, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewykonania 
zobowiązań, utratę rynku, utratę wartości rynkowej, utracone korzyści.

5. Niezależnie od innych postanowień OWU i Umowy, WARTA nie wypłaca świadczenia w przypadkach, 
gdy wypłata świadczenia naraziłaby WARTĘ na jakiekolwiek handlowe lub gospodarcze sankcje, zakazy 
lub restrykcje wprowadzone bezwzględnie obowiązującymi   przepisami prawa, w tym rezolucjami ONZ, 
regulacjami Unii Europejskiej, lub wprowadzonymi decyzjami uprawnionych organów   Wielkiej Brytanii lub 
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Suma ubezpieczenia oraz system ubezpieczenia
§ 7

1. Suma ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego 
we wniosku ubezpieczeniowym lub innym dokumencie w systemie sum stałych zgodnie z postanowieniami 
ust. 2 i 3.

2. Ubezpieczający deklaruje oddzielną sumę ubezpieczenia w odniesieniu do każdej Maszyny i Urządzenia 
ubezpieczanego w systemie sum stałych.

3. W odniesieniu do poszczególnych Maszyn i Urządzeń suma ubezpieczenia ustalana jest wg:
1) Wartości odtworzeniowej (O) albo
2) Wartości księgowej brutto (KB).

4. Suma ubezpieczenia ustalana jest bez podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

5. Suma ubezpieczenia ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 3 stanowi górną granicę odpowiedzialności 
WARTY w każdej Szkodzie w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia.

6. Suma ubezpieczenia ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 3 nie ulega pomniejszeniu o wysokość 
wypłaconego odszkodowania.

7. O ile nie umówiono się inaczej, wszystkie sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, oraz limity 
odpowiedzialności określone w OWU i Dokumencie ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności 
WARTY, obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ulegają pomniejszeniu o wysokość wypłaconego 
odszkodowania.

8. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 pkt 5), w przypadku gdy Ubezpieczający w trakcie okresu ubezpieczenia 
dokona zakupu lub podwyższy wartość Maszyn i Urządzeń przez dokonanie zmian technicznych, w celu 
objęcia ochroną nowych Maszyn i Urządzeń lub zwiększenia ich wartości, Ubezpieczający winien jest zgłosić 
nową sumę ubezpieczenia. Nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia następnego po jej 
akceptacji przez WARTĘ.

9. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w Dokumencie ubezpieczenia, którą zadeklarował 
Ubezpieczający w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, jest niższa niż wartość tego 
przedmiotu w dniu Szkody (niedoubezpieczenie), wartość Szkody jest pomniejszana w takiej proporcji,  
w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w dniu Szkody (zasada proporcji).

10. Zasada proporcji dotyczy przedmiotów ubezpieczonych w systemie sum stałych i nie ma zastosowania  
w odniesieniu do Maszyn i Urządzeń ubezpieczonych wg:
1) Wartości księgowej brutto (KB) – o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ 

Szkodzie odpowiada wartości tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem 
zakupu w formie rachunku lub faktury,

2) Wartości odtworzeniowej (O) – o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie  w dniu 
Szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

11. Zasada proporcji nie ma również zastosowania:
1) w przypadku, gdy wartość Szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu, który uległ 

Szkodzie, oraz jednocześnie 40.000 PLN,
2) w odniesieniu do Szkody całkowitej.
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Ustalenie wartości Szkody i wysokości odszkodowania
§ 8

1. W przypadku Szkody częściowej jako wartość Szkody przyjmuje się:
1) koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonej Maszyny lub Urządzenia do poprzedniego stanu 

zdatności do użytku, w tym koszty demontażu oraz transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem 
oraz ponownego montażu i uruchomienia,

2) opłaty celne, podatki i inne opłaty podobnego rodzaju, pod warunkiem że zostały uwzględnione w sumie 
ubezpieczenia, 

w takiej wysokości, w jakiej zostały poniesione przez Ubezpieczającego w celu wykonania naprawy przedmiotu 
ubezpieczenia.

2. W przypadku Szkody częściowej WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ubezpieczającego, o których mowa w § 5 ust. 3, 4 pkt 1) – 4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6 niniejszych 
OWU, a także inne koszty określone w Dokumencie ubezpieczenia na indywidualnych warunkach pomiędzy 
WARTĄ, a Ubezpieczającym.

3. W przypadku Szkody całkowitej jako wartość Szkody przyjmuje się:
1) w przypadku Maszyny lub Urządzenia w wieku:

a) do pięciu lat włącznie, licząc od daty produkcji wg stanu na dzień Szkody – ustaloną przez 
Ubezpieczającego sumę ubezpieczenia wg Wartości odtworzeniowej (O) albo Wartości księgowej 
brutto (KB) przedmiotu ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego,

b) powyżej pięciu lat, licząc od daty produkcji wg stanu na dzień Szkody – Wartość rzeczywistą (R) 
przedmiotu ubezpieczenia,

oraz koszty transportu, montażu oraz uruchomienia, opłaty celne, podatki i inne opłaty podobnego rodzaju, 
pod warunkiem że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, w takiej wysokości, w jakiej zostały 
poniesione przez Ubezpieczającego w celu odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia.

4. W przypadku Szkody całkowitej WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ubezpieczającego, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1) – 4), 6) i 7) oraz § 5 ust. 6, a także 
inne koszty określone w Dokumencie ubezpieczenia na indywidualnych warunkach pomiędzy WARTĄ  
a Ubezpieczającym.

5. Wartość Szkody, o której mowa w ust. 1 i 3, jest korygowana w następujący sposób:
1) wartość Szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, 

przeróbki, naprawy lub sprzedaży,
2) wartość Szkody pomniejszana jest zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 9 – 11.

6. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości Szkody, o której mowa w ust. 5, jednak 
nie większej niż suma ubezpieczenia lub uzgodniony w Umowie limit odpowiedzialności, z uwzględnieniem 
poniższych zasad:
1) wysokość odszkodowania powiększa się o koszty, o których mowa w ust. 2 i 4,
2) od wysokości ostatecznie ustalonego odszkodowania potrąca się Franszyzę redukcyjną   ustaloną  

w Dokumencie ubezpieczenia, przy czym jeżeli na skutek jednego Zdarzenia zostanie uszkodzony, 
zniszczony lub utracony więcej niż jeden przedmiot ubezpieczenia, to od wysokości odszkodowania 
potrąca się najwyższą Franszyzę redukcyjną przewidzianą dla tych przedmiotów ubezpieczenia.

7. W przypadku Szkody częściowej, gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi  
w skład Maszyny lub Urządzenia, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy lub też naprawienie lub 
odtworzenie takiego elementu jest ekonomicznie nieuzasadnione, WARTA pokrywa koszt zakupu całego 
podzespołu.

8. W przypadku Szkody całkowitej powstałej w Maszynie lub Urządzeniu, którego nie można odtworzyć ze 
względu na fakt zaprzestania jego produkcji, wartość Szkody ustalana jest w oparciu o cenę zakupu nowej 
Maszyny lub Urządzenia odpowiadającego najbardziej zbliżonym parametrom technicznym oraz wydajności.

9. W przypadku roszczenia, którego wartość została określona w walucie obcej, do ustalenia wartości Szkody 
i wysokości odszkodowania w złotych polskich zastosowanie ma kurs średni danej waluty obcej z dnia 
powstania Szkody ogłoszony przez NBP.
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SEKCJA II – UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU BRUTTO WSKUTEK SZKODY W MASZYNACH I URZĄDZENIACH

Definicje dodatkowe – Sekcja II
§ 9

1. Definicje wymienione w tym paragrafie stanowią uzupełnienie definicji wymienionych w § 2.
2. Pojęcia występujące w OWU dotyczące Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach  

i Urządzeniach (Sekcja II) mają następujące znaczenie:
1) Działalność operacyjna (ubezpieczona działalność) – działalność operacyjna w rozumieniu ustawy  

o rachunkowości, do prowadzenia której Ubezpieczający wykorzystuje mienie objęte ochroną w ramach 
Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I).

2) Franszyza redukcyjna – w odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach 
i Urządzeniach (Sekcja II) – określona w Dokumencie ubezpieczenia wartość, o którą pomniejszane jest 
każdorazowo odszkodowanie.
Franszyza redukcyjna wyrażona jest jako wartość kwotowa, procentowa lub czasowa (w dniach).
Wartość czasowej Franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do Utraty zysku brutto jest wyliczana, jako 
iloczyn średniej dziennej wartości utraconego Zysku brutto w Okresie odszkodowawczym i liczby dni 
określonej w Dokumencie ubezpieczenia.

3) Koszty zmienne (nieubezpieczone koszty działalności) – standardowe koszty Działalności operacyjnej 
Ubezpieczającego, których wysokość zależy od wielkości produkcji, sprzedaży lub świadczonych usług.

4) Koszty stałe (ubezpieczone koszty działalności) – standardowe koszty Działalności operacyjnej 
Ubezpieczającego, których wysokość nie zależy od wielkości produkcji, sprzedaży lub świadczonych 
usług. Zalicza się do nich wszystkie koszty Działalności operacyjnej, które nie są kwalifikowane jako 
Koszty zmienne.

5) Maksymalny okres odszkodowawczy – w odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek 
Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) – deklarowany przez Ubezpieczającego i określony  
w Dokumencie ubezpieczenia przewidywany maksymalny okres przerwy lub zakłóceń w Działalności 
operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczającego, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek Szkody w 
mieniu. Powinien odpowiadać okresowi, liczonemu od dnia powstania Szkody w mieniu, który w przypadku 
całkowitego zniszczenia mienia będzie potrzebny Ubezpieczającemu do odtworzenia tego mienia, 
ponownego rozpoczęcia prowadzenia Działalności operacyjnej i uzyskania Obrotu, jaki Ubezpieczający 
osiągnąłby, gdyby Szkoda w mieniu nie powstała.
Jest to jednocześnie maksymalny okres rozpoczynający się w dniu powstania Szkody w mieniu, w którym 
WARTA ponosi odpowiedzialność za Utratę zysku brutto w ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto 
wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) i zawartej Umowy ubezpieczenia.

6) Obrót – suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczającemu z tytułu sprzedanych lub 
dostarczonych produktów (wyrobów gotowych i usług), towarów i materiałów w ramach Działalności 
operacyjnej prowadzonej w miejscu ubezpieczenia, w tym także przychodów ze środków publicznych 
w formie dotacji, subwencji, subsydiów (dopłat) lub premii, które są związane z prowadzoną przez 
Ubezpieczającego produkcją, sprzedażą produktów, towarów i materiałów lub świadczonymi 
usługami, jeśli koszty, które te środki publiczne kompensują, ujmowane są w księgach rachunkowych 
Ubezpieczającego w kosztach Działalności operacyjnej.

7) Obrót roczny – Obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania 
Szkody w mieniu.

8) Obrót standardowy – Obrót uzyskany w analogicznym okresie równym Okresowi odszkodowawczemu 
z okresu bezpośrednio poprzedzającego Szkodę w mieniu odpowiadającego Maksymalnemu okresowi 
odszkodowawczemu, skorygowany w taki sposób, aby jego wartość odpowiadała możliwie dokładnie 
wartości Obrotu, który Ubezpieczający osiągnąłby w Okresie odszkodowawczym, gdyby Szkoda  
w mieniu nie powstała, tj. ustalony z uwzględnieniem dynamiki wzrostu lub spadku Obrotu, sezonowości, 
trendów rynkowych, inflacji oraz innych szczególnych okoliczności, uwarunkowań i czynników, które 
miały lub mają wpływ na przebieg Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczającego przed 
lub po powstaniu Szkody w mieniu lub wpłynęłyby na przebieg tej działalności, gdyby Szkoda w mieniu 
nie wystąpiła.

9) Okres odszkodowawczy – rzeczywisty okres przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej 
prowadzonej przez Ubezpieczającego, który rozpoczyna się w dniu powstania Szkody w mieniu i trwa 
tak długo, jak szkoda ta wywiera ujemny wpływ na Obrót i ubezpieczone koszty prowadzonej przez 
Ubezpieczającego Działalności operacyjnej, nie dłużej jednak niż Maksymalny okres odszkodowawczy.

10) Szkoda w mieniu – Szkoda, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność w ramach Ubezpieczenia Maszyn  
i Urządzeń (Sekcja I) zgodnie z OWU i zawartą Umową.
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11) Utrata zysku brutto – strata finansowa powstała w Okresie odszkodowawczym wskutek przerwy lub 
zakłóceń w Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczającego, będących bezpośrednim 
następstwem Szkody w mieniu, polegająca na nieosiągnięciu prognozowanego Zysku brutto w wyniku 
spadku Obrotu lub poniesieniu Zwiększonych kosztów działalności,  pomniejszona o zaoszczędzone  
w Okresie odszkodowawczym Koszty stałe, których Ubezpieczający nie ponosił lub mógł ograniczyć.

12) Wskaźnik zysku brutto – udział procentowy Zysku brutto w Obrocie uzyskanym w roku obrotowym 
bezpośrednio poprzedzającym datę powstania Szkody w mieniu, skorygowany w taki sposób, aby jego 
wartość odpowiadała możliwie dokładnie wartości wskaźnika w Okresie odszkodowawczym, gdyby 
Szkoda w mieniu nie powstała tj. wyliczony z uwzględnieniem dynamiki wzrostu lub spadku Obrotu, 
sezonowości, trendów rynkowych, inflacji oraz innych szczególnych okoliczności, uwarunkowań  
i czynników, które miały lub mają wpływ na przebieg Działalności operacyjnej prowadzonej przez 
Ubezpieczającego przed lub po powstaniu Szkody w mieniu lub wpłynęłyby na przebieg tej działalności, 
gdyby Szkoda w mieniu nie wystąpiła.

13) Zwiększone koszty działalności – w odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody 
w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) – udokumentowane i ekonomicznie uzasadnione dodatkowe 
lub zwiększone (niestandardowe) koszty Działalności operacyjnej poniesione przez Ubezpieczającego 
w Okresie odszkodowawczym w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku Obrotu w Okresie 
odszkodowawczym wskutek Szkody w mieniu.

14) Zysk brutto – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:
a) sumą wartości Obrotu oraz wartości produktów, półproduktów i produkcji w toku według stanu na 

koniec okresu, a
b) sumą wartości Kosztów zmiennych oraz wartości produktów, półproduktów i produkcji w toku według 

stanu na początek okresu.
Zysk brutto obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje Kosztów stałych, które są ponoszone przez 
Ubezpieczającego w ramach Działalności operacyjnej.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 10

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach 
i Urządzeniach (Sekcja II) jest prognozowany Zysk brutto, który Ubezpieczający może osiągnąć  
w Maksymalnym okresie odszkodowawczym z tytułu Działalności operacyjnej prowadzonej w miejscu 
ubezpieczenia, jeśli działalność ta nie zostanie przerwana lub zakłócona wskutek Szkody w mieniu.

2. W ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) ochroną 
objęte są również Zwiększone koszty działalności.

Zakres ubezpieczenia
§ 11

1. W ramach Ubezpieczenia Utraty zysku wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) WARTA obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto, powstałą wskutek Szkody w mieniu, poniesioną przez 
Ubezpieczającego w Okresie odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 12 oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU  
i Dokumencie ubezpieczenia.

2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto niezależenie od wysokości Franszyzy 
redukcyjnej określonej w Ubezpieczeniu Maszyn i Urządzeń (Sekcja I).

3. Ubezpieczenie Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) obejmuje Utratę 
zysku brutto wskutek Szkody w mieniu w takim zakresie, w jakim zostało zawarte Ubezpieczenie Maszyn i 
Urządzeń (Sekcja I) z wyłączeniem § 5 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem że: 
1) rozszerzenie zakresu Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) o klauzule ujęte w Załączniku nr 1 

(KLAUZULE PODSTAWOWE i DODATKOWE) oraz postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU nie 
skutkuje automatycznym rozszerzeniem zakresu Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w 
Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) o te klauzule i postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU,

2) klauzule ujęte w Załączniku nr 1 (KLAUZULE PODSTAWOWE i DODATKOWE) oraz postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od OWU wprowadzone do Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I), które 
mają zastosowanie do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach 
(Sekcja II), są wskazane, pod rygorem nieważności, w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli w klauzulach  
i postanowieniach dodatkowych lub odmiennych od OWU w ramach Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń 
(Sekcja I) wskazano limity odpowiedzialności, to te limity są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia  
w Umowie łącznie w odniesieniu do Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) i Ubezpieczenia Utraty 
zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II).
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4. W ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) WARTA 
zwraca Ubezpieczającemu poniesione Zwiększone koszty działalności: 
1) w granicach sumy ubezpieczenia – do wysokości limitu odpowiedzialności, o którym mowa w § 14 ust. 1 

pkt 1) lit. b) lub 
2) ponad sumę ubezpieczenia, w części przekraczającej koszty objęte ochroną zgodnie z pkt 1) – do wysokości 

dodatkowego limitu odpowiedzialności wprowadzonego do Umowy za porozumieniem stron, określonego 
w Dokumencie ubezpieczenia.

5. W ramach Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) 
WARTA zwraca Ubezpieczającemu również następujące poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty 
powstałe w związku z Utratą zysku brutto objętą zakresem ubezpieczenia: 
1) koszty wynagrodzenia głównego księgowego odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Ubezpieczającego, biegłego rewidenta badającego te księgi albo eksperta zewnętrznego powołanego 
przez Ubezpieczającego za zgodą WARTY, należnego tej osobie z tytułu wyliczenia wysokości poniesionych 
strat i wysokości roszczenia, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 2), w tym opracowania przez tę osobę 
wymaganych przez WARTĘ i niezbędnych do ustalenia wysokości należnego odszkodowania szczegółowych 
informacji, danych, dowodów oraz wydania oświadczeń, że takie informacje i dane są zgodne z księgami 
rachunkowymi lub innymi wewnętrznymi ewidencjami i dokumentami Ubezpieczającego,

2) koszty odpraw dla zwalnianych Pracowników, do wypłaty których Ubezpieczający jest zobowiązany 
przepisami prawa lub regulaminem wynagrodzeń lub układem zbiorowym pracy przyjętymi  
u Ubezpieczającego przed Szkodą w mieniu,

3) kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych (dostawczych 
lub odbiorczych), wynikające z umów zawartych przez Ubezpieczającego przed wystąpieniem Szkody  
w mieniu.

Koszty, o których mowa w ust. 5 pokrywane są ponad sumę ubezpieczenia, do limitu odpowiedzialności  
w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach zawartej Umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 12

1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią uzupełnienie 
wyłączeń odpowiedzialności określonych w Ubezpieczeniu Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) w § 6, które 
mają zastosowanie bezpośrednio do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach  
i Urządzeniach (Sekcja II).

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Utraty zysku brutto bezpośrednio lub pośrednio powstałej lub 
zwiększonej wskutek:
1) Szkody, za którą WARTA nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z OWU i zawartą Umową w ramach 

Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I),
2) Szkody w mieniu, która powstała poza okresem, określonym w Dokumencie ubezpieczenia, w którym 

WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek 
Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II),

3) nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego w przywracaniu przerwanej lub zakłóconej Działalności 
operacyjnej po Szkodzie w mieniu, decyzji Ubezpieczającego o nieodtwarzaniu lub nienaprawianiu 
mienia dotkniętego Szkodą lub zaniechania podjęcia przerwanej lub zakłóconej Działalności operacyjnej,

4) decyzji organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub ograniczają odtworzenie 
lub naprawę mienia dotkniętego Szkodą lub dalsze prowadzenie Działalności operacyjnej przez 
Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy Utraty zysku brutto powstałej  
w Maksymalnym okresie odszkodowawczym do dnia wydania decyzji,

5) braku wystarczających środków finansowych u Ubezpieczającego niezbędnych do niezwłocznego 
odtworzenia lub naprawy mienia dotkniętego Szkodą lub dalszego prowadzenia Działalności 
operacyjnej przez Ubezpieczającego, w tym wskutek ubezpieczenia mienia w wartości innej niż 
Wartość odtworzeniowa (O), ubezpieczenia mienia poniżej wartości (niedoubezpieczenia), wypłaty 
odszkodowania za Szkodę w mieniu na rzecz osoby trzeciej (np. banku, leasingodawcy, wynajmującego) 
z uwagi na przeniesienie praw własności z Umowy (cesja). Z zakresu ochrony wyłączone są również  
koszty Działalności operacyjnej, które powstały w związku z opisanymi okolicznościami,

6) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w czasie odtwarzania lub naprawy mienia dotkniętego Szkodą,
7) braku możliwości odzyskania należności, w tym wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty dokumentacji 

lub danych,
8) uszkodzenia lub utraty danych lub oprogramowania,
9) innej przyczyny niż Szkoda w mieniu.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) Kosztów zmiennych, które są ponoszone przez Ubezpieczającego w niezakłóconym Szkodą w mieniu 

procesie produkcji, sprzedaży lub świadczenia usług, w tym zużycie surowców, pozostałych materiałów, 
energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, usługi zagospodarowania odpadów, usługi transportowe 
materiałów i produktów, usługi produkcyjne, wartość sprzedanych towarów i materiałów, opłaty 
licencyjne, patentowe, celne, prowizje od sprzedaży,

2) przychodów i kosztów, które nie są bezpośrednio związane z Działalnością operacyjną Ubezpieczającego 
tj. w rozumieniu Ustawy o rachunkowości:
a) pozostałych przychodów operacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 pkt 6),
b) pozostałych kosztów operacyjnych, w tym kar, grzywien, kosztów roszczeń odszkodowawczych 

osób trzecich i związanych z nimi kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem 
postanowień § 11 ust. 5 pkt 3),

c) przychodów i kosztów finansowych, w tym wynikających z inwestycji w aktywa finansowe, operacji 
giełdowych,

3) kosztów odpraw dla zwalnianych Pracowników, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 5 pkt 2.

Suma ubezpieczenia
§ 13

1. Suma ubezpieczenia Zysku brutto lub limit odpowiedzialności określony w Ubezpieczeniu Utraty zysku 
brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) stanowi górną granicę odpowiedzialności 
WARTY, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności określonych w Dokumencie ubezpieczenia łącznie w 
odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) 
oraz Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I), o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. 2).

2. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
3. O ile nie umówiono się inaczej, limity odpowiedzialności określone w OWU i Dokumencie ubezpieczenia 

obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ulegają pomniejszeniu o wysokość wypłaconego 
odszkodowania.

4. Sumę ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczający we wniosku ustalając jej wartość zgodnie z formularzem 
WARTY dotyczącym kalkulacji sumy ubezpieczenia Zysku brutto, na podstawie dokumentów finansowych 
dotyczących zakończonego roku obrotowego poprzedzającego zawarcie Umowy.

5. Suma ubezpieczenia powinna opierać się na wartości Zysku brutto faktycznie osiągniętego przez 
Ubezpieczającego w roku obrotowym zakończonym na dzień jej ustalania, ale odpowiadać prognozowanej 
wartości Zysku brutto, który Ubezpieczający może osiągnąć w Maksymalnym okresie odszkodowawczym 
z tytułu prowadzonej Działalności operacyjnej, jeśli działalność ta nie zostanie przerwana lub zakłócona 
wskutek Szkody w mieniu. W związku z powyższym suma ubezpieczenia powinna być skalkulowana:
1) przy założeniu, że Maksymalny okres odszkodowawczy może rozpocząć się w ostatnim dniu okresu 

ubezpieczenia,
2) z uwzględnieniem dynamiki wzrostu albo spadku Obrotu, sezonowości, trendów rynkowych, inflacji 

oraz innych szczególnych okoliczności, uwarunkowań i czynników, które mają wpływ na Działalność 
operacyjną prowadzoną przez Ubezpieczającego,

3) proporcjonalnie do długości Maksymalnego okresu odszkodowawczego względem długości 
zakończonego roku obrotowego.

Ustalenie wartości i zakresu Utraty zysku brutto
§ 14

1. Wartość Utraty zysku brutto stanowi: 
1) suma wartości:  

a) w odniesieniu do spadku Obrotu – wartości uzyskanej z pomnożenia Wskaźnika Zysku brutto przez 
wartość, o którą Obrót uzyskany w Okresie odszkodowawczym zmniejszył się, bezpośrednio wskutek 
Szkody w mieniu, w stosunku do Obrotu standardowego,

b) w odniesieniu do Zwiększonych kosztów działalności – wartości tych kosztów, z zastrzeżeniem że 
łączna wartość tych kosztów nie może przekroczyć wartości uzyskanej z pomnożenia Wskaźnika 
zysku brutto przez wartość unikniętego (dzięki poniesieniu tych kosztów) spadku Obrotu,

2) pomniejszona o zaoszczędzone w Okresie odszkodowawczym Koszty stałe, których Ubezpieczający nie 
poniósł lub mógł ograniczyć, w tym odpisy amortyzacyjne środków trwałych lub ich części, jeśli uległy one 
zniszczeniu lub utracie wskutek Szkody w mieniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustał obowiązek 
ich amortyzowania.
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2. Przy wyliczaniu wartości Utraty zysku brutto: Obrót standardowy, Wskaźnik zysku brutto, wzrost kosztów 
Działalności operacyjnej i oszczędności w Kosztach stałych ustala się na podstawie danych Ubezpieczającego 
(w tym finansowych, produkcyjnych, sprzedażowych) z okresu poprzedzającego Szkodę w mieniu i z Okresu 
odszkodowawczego, z uwzględnieniem dynamiki wzrostu albo spadku Obrotu, sezonowości, trendów 
rynkowych oraz innych szczególnych okoliczności, uwarunkowań i czynników, które miały lub mają wpływ na 
przebieg Działalności operacyjnej przed lub po powstaniu Szkody w mieniu lub wpłynęłyby na przebieg tej 
działalności, gdyby Szkoda w mieniu nie wystąpiła.

3. Jeśli w Okresie odszkodowawczym Działalność operacyjna była kontynuowana przez Ubezpieczającego lub 
osoby działające na jego rzecz w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia, przychody uzyskane lub należne 
Ubezpieczającemu z tytułu prowadzenia tej działalności uwzględnia się przy wyliczeniu Obrotu osiągniętego 
w Okresie odszkodowawczym.

4. Wartość Utraty zysku brutto jest zmniejszana w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia Zysku brutto 
pozostaje do wartości uzyskanej z pomnożenia Wskaźnika zysku brutto, zastosowanego do ustalenia 
wartości Utraty zysku brutto zgodnie z ust. 1, przez Obrót roczny skorygowany proporcjonalnie do długości 
Maksymalnego okresu odszkodowawczego (zasada proporcji).

Ustalenie wysokości odszkodowania
§ 15

1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej udokumentowanej wartości Utraty zysku brutto, 
ustalonej zgodnie z § 14, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia lub uzgodniony w Umowie limit 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem zapisów określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia oraz 
następujących zasad:
1) do wartości Utraty zysku brutto dolicza się poniesione Zwiększone koszty działalności, pokrywane 

ponad sumę ubezpieczenia, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2) oraz dodatkowe koszty, o których mowa  
w § 11 ust. 5,

2) od tak wyliczonej kwoty odejmuje się Franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w Dokumencie 
ubezpieczenia.

2. W przypadku roszczenia, którego wartość została określona w walucie obcej, do ustalenia wartości Utraty 
zysku brutto i wysokości odszkodowania zastosowanie mają miesięczne kursy średnioważone waluty obcej  
w złotych polskich ogłoszone przez NBP dla poszczególnych miesięcy Okresu odszkodowawczego.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
 § 16

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, wskazany w Dokumencie ubezpieczenia, w którym 
WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej, zwany okresem ubezpieczenia.

2. Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy (jeden rok), chyba że umówiono się inaczej.
3. WARTA ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że Umowa uzależnia 

rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim przypadku 
odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.

4. Odpowiedzialność WARTY kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki Umowa została zawarta, chyba 
że rozwiązanie Umowy nastąpi przed upływem okresu ubezpieczenia w przypadkach określonych w § 19.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia
 § 17

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, złożonego na formularzu 
WARTY lub innym dokumencie w formie pisemnej, stanowiącego integralną część Umowy.

2. Wniosek winien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę, adres, REGON Ubezpieczającego i Ubezpieczonego,
2) miejsce ubezpieczenia,
3) wykaz Maszyn i Urządzeń wraz z ich danymi identyfikacyjnymi (m.in. producent, rok produkcji, typ, moc, 

model, nr fabryczny, seryjny lub inwentarzowy),
4) sumę ubezpieczenia określoną zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 13 (w przypadku rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia o Sekcję II),
5) okres ubezpieczenia oraz Maksymalny okres odszkodowawczy (o ile ma zastosowanie).



20

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2 lub został sporządzony w sposób wadliwy, 
Ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie WARTY uzupełnić wniosek bądź sporządzić nowy w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania WARTY.

4. WARTA może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia oceny ryzyka.

5. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku 
oraz do podania dodatkowych informacji, o które zapytywała WARTA przed zawarciem Umowy, a także 
do podania wszystkich znanych mu okoliczności istotnych dla oceny ryzyka oraz ustalenia składki. W razie 
zawarcia przez WARTĘ Umowy mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

6. W trakcie trwania Umowy, Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłaszania do WARTY zmian okoliczności,  
o których mowa w ust. 5, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

7. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 5 – 6, 
nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ust. 5 – 6 doszło z winy umyślnej,  
w razie wątpliwości przyjmuje się, że Szkoda w Ubezpieczeniu Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) lub strata finansowa 
w Ubezpieczeniu Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II) jest skutkiem 
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. WARTA potwierdza zawarcie Umowy Dokumentem ubezpieczenia.

Umowa na cudzy rachunek
§ 18

1. W przypadku Umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest 
przekazać OWU lub warunki ubezpieczenia Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do takiej Umowy na 
piśmie lub, jeśli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

2. Jeżeli Ubezpieczony wyraża Ubezpieczającemu zgodę na finansowanie kosztu składki, to Ubezpieczający 
doręcza Ubezpieczonemu OWU lub warunki ubezpieczenia przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego takiej 
zgody. Ubezpieczony ma obowiązek potwierdzić doręczenie mu OWU lub warunków ubezpieczenia na piśmie. 
Ubezpieczający ma obowiązek przekazać dokument z takim potwierdzeniem WARCIE.

3. W przypadku gdy Umowa zawierana jest na cudzy rachunek, wszystkie postanowienia zapisane w Umowie 
(poza zapłatą składki) stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Obowiązek zapłacenia składki spoczywa 
wyłącznie na Ubezpieczającym.

4. Jeśli Ubezpieczający zawarł Umowę na cudzy rachunek, Ubezpieczony może żądać od WARTY udzielenia 
informacji o postanowieniach zawartej Umowy oraz OWU, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
tego Ubezpieczonego.

Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia
§ 19

1. Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo 
do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, 
WARTA nie poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od Umowy, 
termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, a odpowiedzialność WARTY wygasa:
1) w przypadku nieopłacenia składki lub pierwszej raty składki w ustalonym terminie, jeżeli WARTA 

ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, w drodze pisemnego 
wypowiedzenia przez WARTĘ – ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku braku wypowiedzenia –  
z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka,

2) w przypadku nieopłacenia w ustalonym terminie kolejnej raty składki, jeśli po upływie tego terminu 
WARTA wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin, liczony od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w dodatkowym terminie spowoduje 
ustanie odpowiedzialności, a Ubezpieczający nie opłaci składki w tym terminie – z upływem ostatniego 
dnia terminu dodatkowo wyznaczonego do zapłaty składki,

3) z dniem zakończenia działalności przez Ubezpieczającego tj. z dniem wykreślenia Ubezpieczającego  
z właściwego rejestru,

4) z dniem przejęcia Ubezpieczającego przez inny podmiot, chyba że WARTA została uprzednio o tym 
powiadomiona i wyraziła zgodę na przeniesienie praw z Umowy na podmiot przejmujący.
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3. Dodatkowo odpowiedzialność WARTY ustaje w następujących przypadkach:
1) z dniem wyczerpania się limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyk i kosztów, dla których ustalono 

w Umowie określony limit odpowiedzialności,
2) gdy przedmiot ubezpieczenia został zbyty przez Ubezpieczającego – w odniesieniu do tego 

przedmiotu, z chwilą przejścia własności tego przedmiotu na nabywcę, chyba że WARTA została 
uprzednio o tym powiadomiona i wyraziła zgodę na przeniesienie praw z Umowy na nabywcę. 
Odpowiedzialność WARTY nie ustaje, jeśli własność przedmiotu ubezpieczenia została przeniesiona 
na rzecz banku albo innej instytucji finansowej, w celu zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności 
im przysługującej, a przedmiot znajduje się w dotychczasowym miejscu ubezpieczenia i pozostaje  
w użytkowaniu Ubezpieczającego,

3) z dniem likwidacji przedmiotu objętego ochroną ubezpieczeniową – w odniesieniu do tego przedmiotu,
4) z dniem zawieszenia lub zaprzestania działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego, z przyczyn 

zależnych od niego, innych niż Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową – w odniesieniu do 
Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach i Urządzeniach (Sekcja II).

4. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia 
Szkody lub Utraty zysku brutto, każda ze stron może żądać stosownej zmiany wysokości składki, od chwili 
w której zaszła ta okoliczność, jednak nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.  
W sytuacji zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w ciągu 14 dni wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.

Składka ubezpieczeniowa
 § 20

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się w Umowie ubezpieczenia na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy 
składek WARTY.

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od oceny ryzyka, w której uwzględnia się m.in.:
1) rodzaj i wiek Maszyn i Urządzeń będących przedmiotem ubezpieczenia,
2) sumę ubezpieczenia,
3) zakres ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,
5) Maksymalny okres odszkodowawczy (o ile ma zastosowanie),
6) miejsce ubezpieczenia,
7) wysokość Franszyzy redukcyjnej,
8) przebieg ubezpieczeń Ubezpieczającego i Ubezpieczonego,
9) warunki płatności składki.

3. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest przez WARTĘ indywidualnie, w przypadku gdy do Umowy 
zostały wprowadzone dodatkowe lub odmienne postanowienia od zapisanych w OWU.

4. Na wniosek Ubezpieczającego, składka ubezpieczeniowa może zostać rozłożona na raty na warunkach 
określonych przez WARTĘ.

5. Wysokość składki bądź jej raty z tytułu udzielonej przez WARTĘ ochrony ubezpieczeniowej, jak również 
terminy płatności określa się w Dokumencie Ubezpieczenia.

6. O ile nie umówiono się inaczej, wszelkie rozliczenia składki wynikające z Umowy związane ze zwrotem lub 
dopłatą składki dokonywane będą w systemie pro rata temporis, tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, 
z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych Maszyn i Urządzeń 
oraz miejsc ubezpieczenia i wyłączeniem przypadków określonych w § 19 ust. 4. WARTA zastrzega sobie 
możliwość zmiany sposobu dopłaty składki w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia lub zgłoszenia 
do ubezpieczenia innego rodzaju Maszyn i Urządzeń niż pierwotnie zadeklarowanych we wniosku 
Ubezpieczającego i objętych przez WARTĘ ochroną.

7. W przypadku gdy zapłata składki dokonywana jest przelewem bankowym, za dzień zapłaty składki lub 
jej raty uważa się dzień zlecenia zapłaty na właściwy rachunek WARTY pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowały się środki pieniężne w kwocie wystarczającej do zrealizowania tej operacji. 
W pozostałych przypadkach za dzień zapłaty składki lub jej raty uważa się dzień uznania rachunku WARTY 
odpowiednią kwotą wynikającą z Dokumentu ubezpieczenia.

8. Odstąpienie od Umowy, jej wypowiedzenie albo rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia 
Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym WARTA udzielała ochrony 
ubezpieczeniowej.

9. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej,  
w przypadku gdy Umowa wygasa przed upływem okresu na jaki została zawarta.
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Obowiązki Ubezpieczającego
§ 21

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
i norm dotyczących użytkowania i ochrony mienia, w szczególności przepisów prawa budowlanego, ochrony 
przeciwpożarowej, prawa pracy, przepisów BHP, norm o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz 
wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem zgodnie z zalecaniami producenta lub 
dostawcy.

2. Maszyny i Urządzenia w całym okresie ubezpieczenia winny posiadać aktualną ocenę sprawności techniczno-
eksploatacyjnej z udokumentowanymi wykonanymi czynnościami obsługowo-konserwacyjnymi zgodnie  
z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i aktualne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
(jeżeli jest wymagane dla danej Maszyny lub Urządzenia) oraz umowę o Konserwację (o ile podyktowane jest 
to wymogami producenta lub dostawcy).

3. WARTA uzna za obowiązujące przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego w zakresie budowy i eksploatacji 
Maszyn i Urządzeń pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi wynikające z zaleceń producenta lub 
dostawcy, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielowi WARTY dostępu do Maszyn i Urządzeń 
w celu przeprowadzenia oględzin i sformułowania zaleceń dotyczących kontroli ryzyka oraz do udostępnienia 
przedstawicielowi WARTY dokumentów związanych z eksploatacją Maszyn i Urządzeń, a w szczególności 
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), protokołów remontów i przeglądów konserwacyjnych, badań, 
protokołów testów, prób oraz pomiarów technicznych.

5. Ubezpieczający w czasie trwania Umowy zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny podejmować 
stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobieżenia 
powstania Szkody, a także stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze 
oraz do wszelkich wymogów zawartych w Umowie, w tym zaleceń WARTY w zakresie ochrony przedmiotu 
ubezpieczenia przed Szkodą.

6. Ponadto Ubezpieczający jest zobowiązany:
1) opłacić składkę należną z tytułu zawartej Umowy i udzielonej przez WARTĘ ochrony ubezpieczeniowej, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 20,
2) w odniesieniu do Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń (Sekcja I) – podać do wiadomości WARTY informacje 

niezbędne do rozliczenia składki zgodnie z warunkami Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych 
Maszyn Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia,

3) jeśli Umowa została zawarta na cudzy rachunek, dopełnić obowiązków określonych w § 18.
7. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w ust. 1 – 2 oraz 5, 

WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, o ile miało to wpływ na powstanie 
lub zwiększenie rozmiaru Szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności powstania Szkody lub 
wysokości odszkodowania.

Postępowanie w przypadku Szkody
§ 22

1. W przypadku wystąpienia Szkody lub zaistnienia Zdarzenia, które może spowodować Szkodę, Ubezpieczający 
zobowiązany jest:
1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego 

Szkodą oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2) niezwłocznie zawiadomić o Szkodzie Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody 

lub uzyskania o niej wiadomości, jeżeli zachodzi podejrzenie, że Szkoda powstała w wyniku przestępstwa,
3) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,
4) zawiadomić WARTĘ o powstaniu Szkody niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej powstania 

lub od dnia uzyskania o niej wiadomości.
Jeżeli termin ten wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę albo niedzielę, WARTA automatycznie 
przedłuża termin zgłoszenia Szkody do pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
Zgłoszenie powinno nastąpić przez stronę internetową WARTY, telefonicznie, e-mail lub stosowną 
aplikację, i powinno zawierać informacje o dacie, godzinie, miejscu, przedmiocie i okolicznościach 
powstania Szkody,

5) zachować wszystkie uszkodzone części oraz udostępnić je na żądanie przedstawiciela lub rzeczoznawcy 
WARTY w celu oględzin,
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6) zezwolić WARCIE na dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania Szkody  
i wysokości odszkodowania, udzielić WARCIE wyjaśnień oraz przedstawić pełną dokumentację techniczną  
i  księgową dotyczącą Maszyn i Urządzeń, a także umożliwić dostęp do miejsca i przedmiotu ubezpieczenia, 
który uległ Szkodzie,

7) przedstawić Dokument ubezpieczenia, protokół szkody, który uwzględnia istotne dla sprawy okoliczności 
i dowody, wykaz Maszyn i Urządzeń objętych Zdarzeniem z dokładnym wyliczeniem poniesionych strat, 
zgodnie z ustaleniami protokołu szkody, cesję praw do odszkodowania oraz inne dokumenty umożliwiające 
rozpatrzenie roszczenia np. oferty zakładów naprawczych z określeniem przewidywanego kosztu naprawy, 
dokumenty i rachunki potwierdzające dokonanie naprawy lub wymiany Maszyn lub Urządzeń.

2. Po zawiadomieniu WARTY o Szkodzie stosownie do ust. 1 pkt 4), Ubezpieczający może przeprowadzić naprawę 
lub wymianę uszkodzonych części pod warunkiem, że WARTA wyrazi zgodę na taką naprawę lub wymianę.
Jeżeli WARTA nie przeprowadziła oględzin w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o Szkodzie albo 
naprawa bądź wymiana była niezbędna do zmniejszenia rozmiarów Szkody lub do zabezpieczenia mienia 
pozostałego po Szkodzie, WARTA nie może powoływać się na powyższy warunek.

3. W przypadku Szkody, której szacowana całkowita wartość łącznie z wysokością Franszyzy redukcyjnej 
nie przekracza 5.000 PLN, Ubezpieczający ma prawo przystąpić do jej naprawy na warunkach określonych  
w Klauzuli likwidacji drobnych szkód.

4. W przypadku, gdy Szkoda dotyczy mienia, którego funkcjonowanie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości 
działalności, Ubezpieczający może przystąpić niezwłocznie po zgłoszeniu Szkody do naprawy lub wymiany 
mienia zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach 
powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową.

5. W przypadku, gdy Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wywiąże się z obowiązków 
określonych w ust. 1 pkt 1), WARTA jest wolna od odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego powodu.

6. W przypadku niewywiązania się Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z obowiązków 
określonych w ust. 1 pkt 4), WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, o ile naruszenie tego 
obowiązku przyczyniło się do zwiększenia rozmiaru Szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności 
lub skutków Zdarzenia.
Skutki braku zawiadomienia WARTY o Szkodzie nie mają zastosowania, jeśli WARTA w terminie wyznaczonym 
do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.

7. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego pozostałych obowiązków określonych w ust. 1 oraz 2, WARTA 
może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, jeśli naruszenie danego 
obowiązku przyczyniło się do zwiększenia rozmiaru Szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności 
powstania Szkody lub wysokości odszkodowania.

8. Ubezpieczający na wniosek WARTY zobowiązany jest do poinformowania o zawartych w tym samym czasie 
innych umowach dotyczących ubezpieczonych Maszyn i Urządzeń.

Postępowanie w przypadku Utraty zysku brutto
§ 23

1. W przypadku powstania Szkody w mieniu, która może spowodować Utratę zysku brutto, Ubezpieczający 
zobowiązany jest, niezależnie od innych obowiązków określonych w OWU, podjąć wszystkie niezbędne 
działania, w tym uzgodnione z WARTĄ, w celu uniknięcia lub ograniczenia Utraty zysku brutto.

2. Dodatkowo Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) niezwłocznie powiadomić WARTĘ o możliwej Utracie zysku brutto wskutek zaistniałej Szkody w mieniu, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania Szkody w mieniu lub od dnia, w którym Ubezpieczający 
dowiedział się o niej, zapisy § 22 ust. 1 pkt 4) stosuje się odpowiednio,

2) nie później niż w ciągu 30 dni po upływie Okresu odszkodowawczego lub w innym terminie uzgodnionym 
z WARTĄ, przedstawić dokładne wyliczenie wartości poniesionych strat i wysokości roszczenia oraz 
informacje i dokumenty wymagane przez WARTĘ umożliwiające rozpatrzenie roszczenia,

3) zezwolić WARCIE lub powołanym przez WARTĘ niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności 
w celu ustalenia wartości Utraty zysku brutto i odszkodowania, w tym udostępnić księgi rachunkowe, 
pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse, dowody lub inną ewidencję dotyczącą prowadzonej Działalności 
operacyjnej oraz złożyć niezbędne wyjaśnienia, których WARTA może wymagać w tym celu.

3. Jeśli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wywiąże się z obowiązku określonego  
w ust. 1, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za Utratę zysku brutto powstałą z tego powodu.

4. Jeśli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wywiąże się z obowiązku określonego w ust. 
2 pkt 1), WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, o ile naruszenie tego obowiązku przyczyniło się do 
zwiększenia Utraty zysku brutto lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności lub skutków zdarzenia. Skutki 
braku zawiadomienia WARTY o możliwej Utracie zysku brutto nie mają zastosowania, jeśli WARTA w terminie 
wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.
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5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego pozostałych obowiązków określonych w ust. 2, WARTA 
może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, jeśli naruszenie 
danego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia Utraty zysku brutto lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie 
okoliczności powstania Szkody lub wysokości odszkodowania. 

Wypłata odszkodowania
§ 24

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaistnieniu Zdarzenia WARTA, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego Zdarzenia, zasadności 
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania.

2. WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy ubezpieczenia  
w wyniku ustaleń dokonanych w toku postępowania likwidacyjnego, zawartej z nim ugody lub prawomocnego 
orzeczenia sądu.

3. WARTA jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie za Szkodę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o zaistnieniu Zdarzenia.

4. Jeśli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub 
wysokości odszkodowania nie jest możliwe, odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część 
odszkodowania WARTA wypłaca w terminie określonym w ust. 3.

5. Jeśli WARTA nie wypłaci odszkodowania w terminach określonych w ust. 3 lub 4, zawiadamia na piśmie osobę 
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczającego, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach 
niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub części.

6. W odniesieniu do Ubezpieczenia Utraty zysku brutto wskutek Szkody w Maszynach lub Urządzeniach (Sekcja 
II), jeśli po upływie pierwszego miesiąca Okresu odszkodowawczego oraz po upływie każdego kolejnego 
miesiąca Okresu odszkodowawczego możliwe będzie ustalenie bezspornej części odszkodowania (przed 
całkowitym upływem Okresu odszkodowawczego), Ubezpieczający może wystąpić do WARTY z wnioskiem 
o wypłatę tej bezspornej części odszkodowania.

7. Jeśli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje tylko w części w stosunku do zgłoszonego roszczenia, 
WARTA zawiadamia o tym pisemnie Ubezpieczającego lub osobę występującą z roszczeniem, wskazując 
okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz 
informując o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Roszczenia regresowe WARTY
§ 25

1. Z dniem wypłaty odszkodowania na WARTĘ przechodzi roszczenie przysługujące Ubezpieczającemu 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za Szkodę lub Utratę zysku brutto, do wysokości wypłaconego 
odszkodowania. Jeżeli WARTA pokryła tylko część Szkody, Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo  
w zaspokojeniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami regresowymi WARTY.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na WARTĘ, jeśli sprawcą Szkody lub Utraty zysku 
brutto jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub Pracownik 
Ubezpieczającego, chyba że osoba ta wyrządziła Szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia przez WARTĘ roszczeń regresowych, 
w tym do udzielenia wyjaśnień i przekazania niezbędnych dokumentów.

4. Jeśli Ubezpieczający, bez zgody WARTY, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 
za Szkodę lub Utratę zysku brutto lub je ograniczył, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub 
odpowiednio zmniejszyć jego wysokość. Jeśli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wypłaceniu 
odszkodowania, WARTA może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części odszkodowania.

Skargi i zażalenia
§ 26

1. Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 
uprawnionego z Umowy ubezpieczenia do WARTY: 
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie www.warta.pl/reklamacje,
3) telefonicznie pod nr 502 308 308,
4) w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.

http://www.warta.pl/reklamacje
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2. WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w 
formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, 
reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać 
przedłużony do 60 dni, o czym wnoszący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona 
przez Zarząd WARTY.

4. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www.knf.gov.pl),
2) Rzecznik Finansowy (strona www.rf.gov.pl).

5. W przypadku Umów zawieranych przez Internet, skargę można złożyć dodatkowo za pośrednictwem platformy 
internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) – https://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

6. 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, 
uprawnionego z Umowy, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy.

Postanowienia końcowe
§ 27

1. Każda zmiana Umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową ubezpieczenia strony składają na piśmie 

za potwierdzeniem przyjęcia lub przesyłają listem poleconym, odpowiednio na adres wskazany przez 
Ubezpieczającego i na adres jednostki WARTY (która zawarła Umowę) lub adres siedziby WARTY, chyba że 
strony wyrażą zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.

3. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

5. Niniejsze OWU mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od 13.09.2021 roku.

http://www.knf.gov.pl
http://www.rf.gov.pl
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
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ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULE PODSTAWOWE

Do Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU mają zastosowanie poniższe klauzule.
Strony, na indywidualnych warunkach, mogą uzgodnić limity odpowiedzialności odmienne od określonych 
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 OWU.

Klauzula 006/007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. WARTA obejmuje ochroną dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych 

od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty 
zostały poniesione w związku ze Szkodą powstałą w Maszynach lub Urządzeniach, za którą WARTA ponosi 
odpowiedzialność.

2. Limit odpowiedzialności określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy lub wymiany zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. W ramach odszkodowania WARTA zwróci Ubezpieczającemu uzasadnione i udokumentowane koszty naprawy 

uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających dostęp do przedmiotu ubezpieczenia, które 
stanowią własność lub są w posiadaniu  Ubezpieczającego (m.in.: ogrodzenia, ściany, stropy, dachy, zamki, 
drzwi i okna oraz systemy alarmu i monitoringu).

2. WARTA ponosi odpowiedzialność za koszty, o których mowa w ust. 1, jeżeli powstały one w bezpośrednim 
związku z dokonaną lub usiłowaną Kradzieżą z włamaniem lub dewastacją ubezpieczonych Maszyn  
i Urządzeń.

3. Limit odpowiedzialności określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. W ramach odszkodowania WARTA zwróci Ubezpieczającemu uzasadnione i udokumentowane koszty:

1) rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem rozmiaru i wartości Szkody,
2) wynagrodzenia należne ekspertom, w tym koszty, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu naprawy lub odtworzenia ubezpieczonego mienia, 
które uległo Szkodzie,

pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody WARTY.
2. Wyżej wymienione koszty nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych.
3. Limit odpowiedzialności określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 320 – Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów 
chłodzących
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub 

płynów chłodzących pod warunkiem, że do utraty materiałów eksploatacyjnych doszło bezpośrednio wskutek 
Szkody w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność.

2. Odpowiedzialność WARTY w ramach niniejszej klauzuli ograniczona jest wyłącznie do kosztów nabycia  
i wymiany materiałów eksploatacyjnych określonych w ust. 1.

3. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych określonych w ust. 1 zostaje 
pomniejszona o stopień zużycia określony na dzień powstania Szkody. 

4. Limit odpowiedzialności określa się w Dokumencie ubezpieczenia.
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Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych Maszyn i Urządzeń oraz miejsc ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. WARTA obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową:

1) nowo zakupione Maszyny i Urządzenia nie starsze niż 20 lat licząc od daty produkcji, tego samego 
rodzaju, co pierwotnie zgłoszone i objęte ochroną w Umowie lub wzrost wartości ubezpieczonych 
Maszyn i Urządzeń przez dokonanie zmian technicznych, w tym Modernizacji, remontu, po pozytywnym 
zakończeniu prób i testów oraz przekazaniu ich do eksploatacji. 

2) nowe miejsca ubezpieczenia, w których Ubezpieczający rozpoczyna swoją działalność (dotyczy lokalizacji 
posiadających adres) lub wykonuje usługę serwisową na terenie RP, pod warunkiem, że spełniają one 
minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych określone w OWU  
lub wymagane przez WARTĘ na podstawie dodatkowych postanowień określonych w Dokumencie 
ubezpieczenia oraz nie znajdują się one na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 
Ustawy Prawo wodne. 
Wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych oraz terenów zalewowych 
mają zastosowanie w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyżej wymienione ryzyka, w tym 
w ramach Klauzuli 311 – Ubezpieczenie ryzyk casco lub Klauzuli 312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie 
samoczynnego przemieszczania lub transportu.

2. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka zniszczenia, 
uszkodzenia lub utraty mienia lub zakończenia zmian technicznych lub zakupu mienia, w zależności od tego, 
która z powyższych okoliczności zajdzie wcześniej.

3. Limit odpowiedzialności w ramach automatycznej ochrony WARTY określa się w Dokumencie ubezpieczenia.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznej ochrony nadwyżka wartości może zostać objęta ochroną na 
warunkach określonych w Dokumencie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą WARTY.

4. Terminy zgłaszania i zasady rozliczenia składki: 14 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. Składka 
zostanie rozliczona w systemie pro rata za okres udzielonej ochrony.
Składka nie podlega rozliczeniu do wysokości limitu odpowiedzialności określonego w § 5 ust. 4 pkt 5) OWU.

5. W przypadku, gdy wartość Maszyn i Urządzeń w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek 
zbycia, likwidacji (z przyczyny innej niż Szkoda całkowita) bądź obniżenia ich wartości, WARTA dokona 
zwrotu składki odpowiednio na zasadach określonych w ust. 4.

Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy uszkodzeń w Mieniu otaczającym
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w Mieniu otaczającym spowodowane bezpośrednim 

następstwem Szkody w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność.
2. Odpowiedzialność WARTY ograniczona jest do kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego 

mienia do stanu sprzed Szkody.
3. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy fundamentów Maszyn i Urządzeń
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w fundamentach Maszyn i Urządzeń, które są 

spowodowane bezpośrednim następstwem Szkody w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach, za którą 
WARTA ponosi odpowiedzialność.

2. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do Maszyn i Urządzeń, których wartość fundamentów 
została ujęta w sumie ubezpieczenia i stanowi część, której nie da się wyodrębnić.

3. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula likwidacji drobnych szkód
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. W przypadku Szkody, której szacowana całkowita wartość łącznie z wysokością Franszyzy redukcyjnej nie 

przekracza wartości określonej w Dokumencie ubezpieczenia (na dzień jej powstania), Ubezpieczający 
ma prawo przystąpić, niezwłocznie po zgłoszeniu Szkody, do jej usunięcia, zachowując uszkodzone części 
oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz 
ze szczegółową dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli 
Ubezpieczającego oraz świadka zdarzenia i osoby, która wykryła Szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie 
sprawcy Szkody. 
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2. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję, 
nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się 
o niej, w przypadku kiedy Szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

3. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego z obowiązku zgłoszenia Szkody WARCIE w terminie 
wskazanym w Umowie ubezpieczenia.

KLAUZULE DODATKOWE

Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą WARTY do Umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie OWU mogą 
mieć zastosowanie poniższe klauzule.

Klauzula 001 – Ubezpieczenie ryzyka Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach 

wskutek Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków. 
2. W ramach niniejszej klauzuli WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe wskutek:

1) całkowitego lub częściowego przerwania lub opóźnienia jakichkolwiek prac, procesu produkcyjnego lub 
czynności operacyjnych,

2) stałego lub czasowego pozbawienia posiadania mienia w wyniku zajęcia go przez uprawnioną władzę,
3) stałego lub czasowego pozbawienia posiadania mienia w wyniku bezprawnego zajęcia go przez jakąkolwiek 

osobę trzecią,
4) Aktów terroryzmu lub Sabotażu,

z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do pkt 2) i 3) WARTA ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenie 
lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, powstałe przed utratą posiadania lub podczas czasowej utraty 
posiadania.

3. Odpowiedzialność WARTY z tytułu ryzyk określonych w niniejszej klauzuli jest ograniczona do Szkód 
powstałych w nieprzerwanym okresie nie dłuższym niż 168 godzin liczonym od momentu rozpoczęcia 
Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków.

4. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 311 – Ubezpieczenie ryzyk casco
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach 

w miejscu ubezpieczenia wskutek:
1) Upadku statku powietrznego, Pożaru, Uderzenia pioruna, Huraganu, Powodzi, Zapadania się ziemi, 

Osuwania się ziemi, Lawiny, Zalania, Wybuchu chemicznego,
2) Kradzieży z włamaniem,
3) Rabunku dokonanego lub usiłowania Rabunku. 

2. W przypadku wystąpienia Szkody spowodowanej Kradzieżą z włamaniem, Rabunkiem oraz usiłowaniem 
Rabunku, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję, nie później niż w ciągu  
24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający się o niej dowiedział, oraz dostarczyć 
WARCIE kopię zawiadomienia Policji oraz inne dokumenty określone w OWU.

Klauzula 312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania się lub transportu Maszyn 
i Urządzeń
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach 

w czasie przemieszczania się lub transportu poza miejscem ubezpieczenia (z włączeniem Szkód powstałych  
w czasie Załadunku i Rozładunku oraz postoju w związku z wyżej wymienionymi czynnościami) na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej wskutek: 
1) Wypadku przedmiotu ubezpieczenia lub Wypadku środka transportu, 
2) Pożaru, Uderzenia pioruna, Huraganu, Powodzi, 
3) Kradzieży z włamaniem, 
4) Rabunku dokonanego lub usiłowania Rabunku. 
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2. Maszyny i Urządzenia ubezpieczone są w czasie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, na jednostkach 
pływających po wodach śródlądowych poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dodatkowo WARTA pokrywa Szkody powstałe w czasie przemieszczania się lub transportu Maszyn i Urządzeń 
na terytorium państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz krajów EFTA w celu wykonania planowanej 
usługi serwisowej. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania WARCIE pisemnego zgłoszenia, 
zawierającego termin oraz miejsce docelowe przemieszczenia się lub transportu Maszyny i Urządzenia,  
w którym realizowana będzie usługa serwisowa.
W przypadku braku spełnienia warunku ujętego w zdaniu poprzedzającym, WARTA jest wolna od 
odpowiedzialności za Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Załadunek i Rozładunek ubezpieczonego mienia winien być wykonywany bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przewozu i po zakończeniu przewozu w miejscu nadania i przeznaczenia, przez Ubezpieczającego, 
Pracowników Ubezpieczającego, przewoźnika lub firmy profesjonalne, uprawnione do wykonywania tych 
czynności. Czynności Załadunku i Rozładunku winny być wykonywane z zachowaniem należytej staranności 
przez osoby wykonujące te czynności i przy użyciu – gdy rodzaj lub stan ładunku oraz środka transportowanego 
tego wymaga – odpowiednich narzędzi, maszyn lub urządzeń. W przypadku, gdy rodzaj lub stan mienia albo 
rodzaj środka transportowego tego wymaga, Załadunek i Rozładunek winien być wykonywany przez firmy 
profesjonalne, uprawnione do wykonywania czynności Załadunku i Rozładunku oraz przy użyciu maszyn lub 
urządzeń posiadających aktualne świadectwo badania technicznego.

5. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody: 
1) powstałe w Maszynach i Urządzeniach podlegających obowiązkowi rejestracji w czasie ich przemieszczania 

się poza miejscem ubezpieczenia,
2) powstałe wskutek Wypadku przedmiotu ubezpieczenia lub Wypadku środka transportu będącego 

własnością Ubezpieczającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli 
został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia 
narkotycznego kierowcy lub będącego pod wpływem środków psychotropowych, 

3) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania ubezpieczonego 
mienia. 

6. Ubezpieczający zobowiązany jest: 
1) w przypadku Szkody spowodowanej Kradzieżą z włamaniem lub Rabunkiem dokonanym lub usiłowanym, 

Wypadkiem przedmiotu ubezpieczenia lub Wypadkiem środka transportu niezwłocznie zawiadomić 
o tym zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym 
Ubezpieczający się o niej dowiedział,

2) zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie z przepisami 
prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego sporządzeniu lub sporządzić komisyjny protokół Szkody 
uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody, 

3) dostarczyć WARCIE dodatkowe  dokumenty: protokół Szkody, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), oryginał lub 
kopię listu przewozowego lub innego dokumentu, na podstawie którego przewóz był dokonywany oraz 
zawiadomienia Policji.

Klauzula 313 – Ubezpieczenie ryzyka Uderzenia pioruna, Wewnętrznego ognia oraz Wybuchu chemicznego 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące ryzyka: 

1) Uderzenie pioruna,
2) Wewnętrzny ogień, 
3) Wybuch chemiczny, 
oraz o Szkody powstałe w wyniku gaszenia Pożaru będącego skutkiem wyżej wymienionych ryzyk. 

2. WARTA nie odpowiada za Szkody powstałe w Mieniu otaczającym (poza ubezpieczonymi Maszynami  
i Urządzeniami), które są następstwem ryzyk wymienionych w ust. 1.

Klauzula 315 – Ubezpieczenie ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko utraty surowców, półproduktów, produktów spowodowane 

ich wyciekiem ze zbiorników, pod warunkiem, że takie Zdarzenie powstało bezpośrednio wskutek Szkody  
w ubezpieczonych Maszynach i Urządzeniach, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność.

2. WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za utratę substancji:
1) dla produktów wytwarzanych przez Ubezpieczającego – tj. koszt wytworzenia produktu tego samego 

rodzaju, ale nie wyższy niż cena, jaką Ubezpieczający uzyskałby z tytułu ich sprzedaży, pomniejszony  
o zaoszczędzone koszty produkcji niezakończonej w momencie wystąpienia Szkody, 
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2) dla produktów sprzedawanych przez Ubezpieczającego – tj. Wartość odtworzeniową (O), ale nie wyższą 
niż cena, jaką Ubezpieczający uzyskałby z tytułu ich sprzedaży pomniejszoną o koszty nieponiesione, 

3) dla produktów, które mogą być ponownie użyte – tj. koszty oczyszczenia i przywrócenia jakości produktu 
sprzed Szkody, pod warunkiem, że takie koszty nie są większe niż koszty określone w pkt 1) lub 2). 

3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody oraz koszty następcze (np. polegające na zanieczyszczeniu 
środowiska lub w Mieniu otaczającym).

4. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 316 – Ubezpieczenie ryzyka Zalania lub Zamulenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w Maszynach i Urządzeniach powstałe bezpośrednio 

wskutek Zalania lub Zamulenia. 
2. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 318 – Ubezpieczenie pomp zanurzeniowych i głębinowych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w pompach zanurzeniowych i głębinowych powstałe 

bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy.
2. Ubezpieczający zgodnie z wymogami producenta zleci na własny koszt serwisowi producenta bądź innej 

specjalistycznej firmie przegląd oraz Konserwację pomp zanurzeniowych i głębinowych w sposób określony 
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz w terminach przewidzianych przez producenta.
W przypadku braku spełnienia obowiązków wymienionych w zdaniu poprzedzającym, WARTA może odmówić 
wypłaty odszkodowania w części lub w całości, o ile miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru 
Szkody.

3. Na wezwanie WARTY, Ubezpieczający okaże dokumentację potwierdzającą przegląd oraz Konserwację pomp 
zanurzeniowych i głębinowych.

4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody spowodowane działaniem piasku, pracą urządzeń bez wody 
oraz zawaleniem się odwiertu, zniszczeniem rur lub ścian wzmacniających.

Klauzula 319 – Ubezpieczenie materiałów ogniotrwałych, obmurza kotłów i pieców przemysłowych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w materiałach ogniotrwałych, obmurzach kotłów i pieców 

przemysłowych powstałe bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy.
2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w ust. 1 zostaje pomniejszona o stopień 

zużycia, określany na dzień wystąpienia Szkody. 
Stopień zużycia, o który pomniejsza się wysokość odszkodowania wynosi nie mniej niż 20% na rok oraz nie 
więcej niż 80% łącznie.

3. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 321/322 – Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników, drutów, lin oraz przewodów 
nieelektrycznych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w taśmach i łańcuchach przenośników, drutach, linach 

oraz przewodach nieelektrycznych ubezpieczonych Maszyn i Urządzeń powstałe bezpośrednio wskutek 
Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy.

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w ust. 1 zostaje pomniejszona o stopień 
zużycia, określany na dzień wystąpienia Szkody. 

3. Stopień zużycia, o który pomniejsza się wysokość odszkodowania wynosi nie mniej niż 20% na rok oraz nie 
więcej niż 80% łącznie.

4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody w przewodach nieelektrycznych przenośników linowych 
używanych do celów przemysłowych.

5. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia Aktów terroryzmu lub Sabotażu
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek Aktów 

terroryzmu lub Sabotażu.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

1) skażenia radioaktywnego, działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
2) gróźb lub fałszywych alarmów,
3) Rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków. 

3. Limit odpowiedzialności oraz Franszyzę redukcyjną określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia kosztów wynajmu zastępczych Maszyn 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o uzasadnione i udokumentowane koszty, poniesione przez 

Ubezpieczającego w związku ze Szkodą objętą ochroną, związane z wynajmem zastępczych Maszyn w okresie 
naprawy uszkodzonych Maszyn, nie dłuższym niż określony w Dokumencie ubezpieczenia Maksymalny 
okres odszkodowawczy oraz pod warunkiem, że:
1) wynajem zastępczych Maszyn jest niezbędny w celu rozpoczęcia lub kontynuacji prac, które zostały 

zlecone Ubezpieczającemu przed dniem powstania Szkody oraz
2) braku możliwości zastąpienia uszkodzonych Maszyn innymi, niewykorzystywanymi, będącymi własnością 

lub w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy 
cywilno-prawnej.

2. W przypadku wynajmu zastępczych Maszyn, z zakresu odpowiedzialności WARTY wyłączone są koszty 
paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego ubezpieczenia oraz innych opłat dodatkowych 
związanych z wynajmem.

3. Limit odpowiedzialności, Maksymalny okres odszkodowawczy oraz Franszyzę redukcyjną (czasową)  
określa się w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia Zwiększonych kosztów działalności
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności, 

poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze Szkodą objętą ochroną, związane z zastosowaniem 
rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności w okresie 
naprawy uszkodzonych Maszyn i Urządzeń, nie dłuższym niż określony w Dokumencie ubezpieczenia 
Maksymalny okres odszkodowawczy.

2. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące koszty:
1) wynajmu lokalizacji zastępczej oraz transportu ubezpieczonych Maszyn i Urządzeń do lokalizacji 

zastępczej i z powrotem,
2) wynajmu Maszyn zastępczych – zgodnie z warunkami Klauzuli ubezpieczenia kosztów wynajmu 

zastępczych Maszyn,
3) dodatkowego zatrudnienia osób trzecich oraz usług firm zewnętrznych (w tym usługi firm zewnętrznych 

w ramach doradztwa oraz zarządzania kryzysowego, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody 
WARTY).

3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za koszty:
1) poniesione w związku z ustaleniem rozmiaru i wartości Szkody,
2) poniesione w związku ze Szkodą, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność na podstawie klauzul lub 

postanowień dodatkowych, które rozszerzają zakres ubezpieczenia,
3) związane z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub 

opóźniają dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
4) wynikające z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do naprawnienia lub 

odtworzenia ubezpieczonych Maszyn i Urządzeń,
5) wynikające z opóźnienia wznowienia lub kontynuowania  działalności po Szkodzie, w wyniku 

decyzji Ubezpieczającego.
4. Limit odpowiedzialności, Maksymalny okres odszkodowawczy oraz Franszyzę redukcyjną (czasową) określa 

się w Dokumencie ubezpieczenia.
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Dodatkowo, w zależności od oceny ryzyka i rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, WARTA może wprowadzić do 
Umów ubezpieczenia poniższe klauzule:

Klauzula 331 – Określenie zużycia w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych (np. silników, 
generatorów, transformatorów)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych Maszyn i Urządzeń elektrycznych – w przypadku 

konieczności ich przezwojenia w celu dokonania naprawy, zostaje pomniejszona o stopień zużycia, określony 
na dzień wystąpienia Szkody. 

2. Stopień zużycia, o który pomniejsza się wysokość odszkodowania wynosi nie mniej niż 5% na rok oraz nie 
więcej niż 60% łącznie.

Klauzula 332 – Określenie zużycia w przypadku napraw silników spalinowych (np. wysokoprężnych – Diesla, 
gazowych)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. W przypadku uszkodzenia części silników spalinowych takich jak: tuleje cylindrów, pokrywy, głowice, cylindry 

włącznie z wyposażeniem i tłokami, wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych części, zostaje 
pomniejszona o stopień zużycia określony w dniu wystąpienia Szkody. 

2. Stopień zużycia, o który pomniejsza się wysokość odszkodowania wynosi nie mniej niż 10% na rok oraz nie 
więcej niż 60% łącznie.
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Jeżeliwyraził(a)Pani/Panzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,maPani/Panprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Cofnięciezgodypozostajebezwpływuna
zgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem.
PrzysługujePani/PanuprawodouzyskaniainterwencjizestronypracownikaWARTYwobecdecyzjiopierającejsięnazautomatyzowanymprzetwarzaniu,dowyrażaniawłasnego
stanowiskaidozakwestionowaniatejdecyzjipoprzezkontaktzWARTĄprzezjejagenta,infolinięlubwysłaniewiadomościnaadrese-mail:IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługującychprawnależysięskontaktowaćzinspektoremochronydanychlubagentem.Kontaktzinspektoremjestmożliwydrogą
elektronicznąpoprzez: IOD@warta.pl lubdrogąpisemnąpodadresemsiedziby WARTYpodanympowyżej.Dane inspektoradostępnesąnastronie internetowej:www.warta.pl
wzakładce„Kontakt”.Kontaktzagentemubezpieczeniowymjestmożliwyosobiścielubdrogątelefoniczną.

ODBIORCY DANYCH OdbiorcamiPani/Panadanychosobowychmogąbyć:innezakładyubezpieczeńlubinnezakładyreasekuracji,KomisjaNadzoruFinansowego,UbezpieczeniowyFunduszGwarancyjny,
CentralnaEwidencjaPojazdów,biurainformacjigospodarczej ibiurainformacjikredytowej,RzecznikFinansowy,organyadministracjipaństwowej,oilenieżądająudostępnienia
wzwiązkuztoczącymsiępostępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa,dostawcyusługassistancebędącychprzedmiotemubezpieczenia.

PonadtoPani/PanadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieWARTY,m.in.dostawcomusługITmającymsiedzibęwPolscelubna
obszarzeEOG,dostawcomusługarchiwizacjidokumentacji,likwidacjiszkód,podmiotomprzetwarzającymdanewceluwindykacjinależności,kancelariomprawnymświadczącym
wsparcieprawne,rzeczoznawcommajątkowymluborzecznikommedycznym,agencjommarketingowymczyteżagentomubezpieczeniowymobsługującymumowęubezpieczenia
–przyczymtakiepodmiotyprzetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: odUbezpieczeniowego FunduszuGwarancyjnego –w zakresie np. historii szkodowości; Centralnej Ewidencji Pojazdów
–wzakresiehistoriipojazdu;biurinformacjigospodarczejorazbiurinformacjikredytowej–wzakresieocenywiarygodnościpłatniczej,oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;
innychzakładówubezpieczeń–wzakresiezgłoszonychzdarzeń;placówekmedycznych–wzakresieinformacjiostaniezdrowia,oilezostaławyrażonazgoda;dostawcówusług
assistance–wzakresieprzebieguirezultatówwykonanychusług;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestrupodmiotówgospodarkinarodowej(REGON)prowadzonegoprzezGłówny
UrządStatystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawnościorazodinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka,wykonaniaumowy
lubocenyzgłoszonegoroszczenia.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podaniedanychjestniezbędnedozawarciaumowy,jakrównieżmożewynikaćzprzepisów
prawa – brak podania tych danychmoże uniemożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podaniedanychdocelówmarketingowychjestdobrowolne.
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