
Dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i znajdują się  
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia i utraty zysku brutto o symbolu C8180 (zwanych dalej OWU). OWU obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie mienia związanego z prowadzoną działalnością (Sekcja I OWU) jest to ubezpieczenie zawierane w formule „od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych” 
z możliwością ograniczenia zakresu ochrony do wybranych Zdarzeń losowych (Ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych). Ubezpieczenie utraty zysku brutto  
(Sekcja II OWU) jest rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Ubezpieczenia mienia o stratę finansową powstałą wskutek przerwy lub zakłóceń  
w Działalności operacyjnej będących bezpośrednim następstwem Szkody w mieniu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W Sekcji I OWU:
ü   mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego 

posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, takie jak: 
–    Budynki, Budowle, Lokale, Nakłady inwestycyjne 
–    maszyny, urządzenia i wyposażenie  
–    Środki obrotowe, Mienie osób trzecich 
–    Niskocenne składniki majątku 
–    Wartości pieniężne

ü   Mienie pracownicze.

W Sekcji II OWU:
ü   prognozowany Zysk brutto, który Ubezpieczony 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

ü   Zwiększone koszty działalności, czyli dodatkowe lub zwiększone koszty 
Działalności operacyjnej poniesione przez Ubezpieczonego w Okresie 
odszkodowawczym w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku Obrotu  
w Okresie odszkodowawczym wskutek Szkody w mieniu.

W Sekcji I OWU zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody, które powstały  
w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskutek 
Zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem postanowień §§ 7–8 oraz ograniczeń  
i limitów odpowiedzialności określonych w OWU i Dokumencie 
ubezpieczenia.

W Sekcji II OWU zakres ubezpieczenia obejmuje Utratę zysku brutto, powstałą 
wskutek Szkody w mieniu, poniesioną przez Ubezpieczonego w Okresie 
odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy,  
z zastrzeżeniem postanowień § 18 oraz ograniczeń i limitów 
odpowiedzialności określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia zawarty jest  
w § 3 i § 6 dotyczących Sekcji I, §§ 16–17 dotyczących Sekcji II oraz  
Załączniku nr 1 do OWU (Klauzule dodatkowe).

Ubezpieczenie przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: MIENIE I UTRATA ZYSKU BRUTTO  

(Dział II, Grupy: 8, 9, 16)

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W Sekcji I OWU m.in.:
û   roślin, zwierząt, gruntów
û   Namiotów, dla których nie są prowadzone książki obiektu, szklarni, 

inspektów oraz znajdującego się w nich mienia
û   mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej,  

z przekroczonym terminem ważności
û   mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynków i Budowli 

niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania oraz 
znajdującego się w nich mienia.

W Sekcji II OWU m.in.:
û   Kosztów zmiennych, które są ponoszone standardowo w niezakłóconym 

Szkodą w mieniu procesie produkcji, sprzedaży lub świadczenia usług
û   przychodów i kosztów, które nie są bezpośrednio związane z Działalnością 

operacyjną Ubezpieczonego.

Pozostałe wyłączenia przedmiotowe zawarte są w § 7 dotyczącym Sekcji I  
i § 18 ust. 3 dotyczącym Sekcji II.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

W Sekcji I OWU m.in.:
!   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, sabotaż, lokaut

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

!   modyfikacje genetyczne
!   atak elektroniczny lub cybernetyczny, działanie hakerów, działanie 

złośliwego oprogramowania
!   wina umyślna lub rażące niedbalstwo Reprezentantów Ubezpieczonego
!   górnicze i geologiczne, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty 

wskazane w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
!   powstałe w mieniu, którego eksploatacji zaprzestano, a okres wyłączenia  

z eksploatacji trwa powyżej 30 dni.

W Sekcji II OWU m.in.:
!   Utrata zysku brutto wskutek Szkody, za którą WARTA nie ponosi 

odpowiedzialności w ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) albo wskutek 
innej przyczyny niż Szkoda w mieniu

!   nieuzasadniona zwłoka Ubezpieczonego w przywracaniu Działalności 
operacyjnej po Szkodzie w mieniu, jego decyzja o nieodtwarzaniu lub 
nienaprawianiu mienia dotkniętego Szkodą lub zaniechaniu podjęcia 
ponownie Działalności operacyjnej

!   brak wystarczających środków finansowych u Ubezpieczonego, aby 
niezwłocznie odtworzyć lub naprawić mienie dotknięte Szkodą lub 
kontynuować prowadzenie Działalności operacyjnej

!   decyzja organów władzy uniemożliwiająca lub ograniczająca odtworzenie 
lub naprawę mienia lub dalsze prowadzenie Działalności operacyjnej

!   innowacje i ulepszenia wprowadzone 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 § 8 dotyczącym Sekcji I oraz § 18 dotyczącym Sekcji II.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Jeśli nie umówiono się inaczej, mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
–     w lokalizacji wskazanej w Dokumencie ubezpieczenia (miejscu ubezpieczenia)
–     w lokalizacji, do której zostało przeniesione w celu: ratowania w związku ze Szkodą, przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, naprawy , remontu lub w celu 

ekspozycji na wystawie lub targach oraz w czasie transportu do i z tych miejsc
–     w lokalizacji, w której Ubezpieczony rozpoczyna prowadzenie działalności w okresie ubezpieczenia
–     Mienie pracownicze – w każdym miejscu, w którym Pracownik wykonuje pracę zleconą przez Ubezpieczonego.

Ponadto, jeśli rozszerzono zakres ochrony o:
–     Klauzulę ubezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu – Wartości pieniężne są chronione w czasie transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
–     Klauzulę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - przenośny sprzęt elektroniczny jest chroniony na terenie Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jeśli Ubezpieczony wie o zawarciu Umowy ubezpieczenia:
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku albo przed zawarciem Umowy w innych pismach, oraz zgłaszanie zmian 

tych okoliczności, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości
–     prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji mienia oraz przechowywanie i chronienie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących ochrony, użytkowania i przechowywania mienia
–     przestrzeganie instrukcji i zaleceń producenta lub dostawcy w zakresie warunków użytkowania oraz sposobu przechowywania mienia objętego ochroną
–     utrzymywanie mienia i jego zabezpieczeń w należytym stanie technicznym oraz przestrzeganie powszechnie przyjętych środków ostrożności i działań 

zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyka powstania Szkody
–     umożliwienie WARCIE przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu ubezpieczenia, realizacja uzgodnionych z WARTĄ działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia, utrzymywanie wymaganego przez WARTĘ poziomu zabezpieczenia mienia.

Jeśli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera Umowę ubezpieczenia) m.in.:
–     opłacenie składki w wysokości i terminie (terminach) określonych w Dokumencie ubezpieczenia
–     w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podanie do wiadomości WARTY informacji niezbędnych do rozliczenia składki (w przypadkach 

wskazanych w sekcji poniżej).

W razie zaistnienia Zdarzenia losowego i powstania Szkody m.in.:
–     użycie dostępnych mu środków w celu: ratowania mienia, zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, uniknięcia lub ograniczenia Utraty zysku 

brutto
–     niezwłoczne zawiadomienie o Szkodzie jednostki Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli 

zachodzi podejrzenie, że Szkoda powstała w wyniku przestępstwa
–     zabezpieczenie możliwości dochodzenia przez WARTĘ roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody
–     zabezpieczenie zapisów z elektronicznych systemów dozorowania do dyspozycji Policji lub innych uprawnionych służb oraz WARTY, do czasu ich przekazania
–     zawiadomienie WARTY o powstaniu Szkody i o możliwej Utracie zysku brutto wskutek zaistniałej Szkody w mieniu – niezwłocznie, nie później niż w ciągu  

7 dni od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości
–     zezwolenie WARCIE na przeprowadzenie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania Szkody, wartości Utraty zysku brutto i wysokości 

odszkodowania
–     sporządzenie na własny koszt wyliczenia wartości poniesionych strat i wysokości roszczenia, przedstawienie dokumentów potwierdzających ich wysokość  

i umożliwiających rozpatrzenie roszczenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego zawarte są w § 27 oraz §§ 29–30 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

•     Składka jest płatna jednorazowo albo w ratach na rachunek bankowy WARTY. Jeśli nie umówiono się inaczej, składka albo pierwsza rata składki jest płatna 
w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia. Wysokość, termin płatności składki (albo rat składki) oraz numer rachunku bankowego są określone w Dokumencie 
ubezpieczenia.

•     W przypadku ubezpieczenia mienia w Systemie na sumy zmienne (Sekcja I OWU) lub włączenia do Umowy Klauzuli D – odpowiedzialności dodatkowej (Sekcja 
II OWU) zastosowanie ma składka zaliczkowa, która podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

•     Składka podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia także z tytułu automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia.

Szczegółowe informacje na temat składki zawarte są w § 26 oraz Załączniku nr 1 do OWU (Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

•     Jeśli nie umówiono się inaczej, ochrona rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia określonego w Dokumencie ubezpieczenia.
•     Ochrona ustaje m.in. w przypadku: upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, doręczenia drugiej 

stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zakończenia działalności przez Ubezpieczonego (wykreślenia z właściwego 
rejestru), przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot, zbycia mienia, jego likwidacji, wycofania z obrotu, utraty wartości handlowej, upływu terminu 
ważności (w odniesieniu do tego mienia), wyłączenia z użytkowania Budynku, Budowli (w odniesieniu do tego obiektu i mienia w nim znajdującego się).

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności WARTY zawarte są w § 22 i § 25 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

•     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.

•     Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w przypadku żądania przez WARTĘ zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, 
która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku – pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania, ze skutkiem 
natychmiastowym.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania Umowy ubezpieczenia zawarte są w § 25 OWU.
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W ramach Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia i utraty zysku brutto WARTA obejmuje ochroną:

Sekcja I – Ubezpieczenie mienia

•   Mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, podczas użytkowania oraz  
w czasie transportu wewnątrzzakładowego wraz z operacjami załadunku i rozładunku,

•   w oparciu o formułę „od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych” z możliwością ograniczenia zakresu do Ubezpieczenia mienia od ryzyk 
nazwanych,

•   w miejscu ubezpieczenia oraz w lokalizacjach, do których zostało przeniesione lub przewiezione: w związku z bezpośrednim zagrożeniem 
powstania Szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów, w celu przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu lub w związku  
z ekspozycją na wystawie lub targach oraz w czasie transportu do i z tych miejsc.

•   Koszty dodatkowe powstałe w związku ze Szkodą w mieniu: 
–  koszty akcji ratowniczej, 
–  koszty uprzątnięcia pozostałości po Szkodzie, 
–  koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, 
–  koszty dostosowania do obowiązujących przepisów, 
–  koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, w tym frachtu lotniczego, 
–  koszty poszukiwania miejsca powstania Szkody, 
–  koszty odtworzenia dokumentacji, 
–  koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego Szkodą, 
–  koszty dozoru ubezpieczonego mienia po wystąpieniu Szkody, 
–  koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

OWU uwzględniają również:
•   automatyczne pokrycie wzrostu wartości mienia,
•   automatyczne pokrycie nowych lokalizacji, w których Ubezpieczony rozpoczyna prowadzenie działalności w okresie ubezpieczenia,
•   ochronę dla mienia pracowniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w każdym miejscu wykonywania przez Pracownika pracy 

zleconej przez Ubezpieczonego, również w systemie pracy zdalnej,
•   brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po Szkodzie w odniesieniu do mienia objętego ochroną w Systemie na sumy stałe.

Ponadto w ramach przywracania mienia do stanu sprzed Szkody OWU przewidują możliwość:
•   odtworzenia mienia w innej lokalizacji niż miejsce powstania Szkody,
•   zakupu całego podzespołu, jeśli zakup jego elementu nie jest możliwy albo naprawienie lub odtworzenie takiego elementu jest 

ekonomicznie nieuzasadnione, 
•   nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, jeśli nie można 

odtworzyć przedmiotu z powodu zaprzestania jego produkcji.

W celu dostosowania zakresu ochrony do potrzeb Ubezpieczonego, specyfiki posiadanego przez niego mienia lub prowadzonej działalności, 
istnieje możliwość włączenia do Umowy Klauzul dodatkowych do Sekcji I:
•   ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie,
•   ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,
•   ubezpieczenia awarii elektrycznej,
•   ubezpieczenia awarii mechanicznej,
•   ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
•   ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
•   ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
•   ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania,
•   ubezpieczenia aktów terroryzmu,
•   ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych,
•   ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w ramach Sekcji I,
jak również innych klauzul oraz postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU uzgodnionych pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.

Sekcja II – Ubezpieczenie utraty zysku brutto

W ramach Sekcji II WARTA obejmuje ochroną prognozowany Zysk brutto oraz:
•   Zwiększone koszty działalności poniesione w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku Obrotu wskutek Szkody w mieniu,
•   koszty powstałe w związku z zaistniałą Utratą zysku brutto:  

–  koszty wynagrodzenia głównego księgowego, biegłego rewidenta albo eksperta zewnętrznego,  
–  koszty odpraw dla zwalnianych pracowników,  
–  kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych.

•   Ubezpieczenie utraty zysku brutto jest rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Ubezpieczenia mienia (Sekcji I).
•   OWU uwzględniają brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Zysku brutto po wypłacie odszkodowania.
•   Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony i włączenia do Umowy Klauzul dodatkowych do Sekcji II: 

–  Klauzuli A – dostawców i odbiorców, 
–  Klauzuli B – braku dostępu, 
–  Klauzuli C – braku dostawy mediów, 
–  Klauzuli D – odpowiedzialności dodatkowej, 
jak również innych klauzul oraz postanowień dodatkowych lub odmiennych od OWU uzgodnionych pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.
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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: przy uwzględnieniu definicji zawartych w § 2:  
§ 1 ust. 2 i 3, § 3 ust. 1 i 3, §§ 4–6, § 9 ust. 3 i 7, § 11, § 13 ust. 4–6

Sekcja II: przy uwzględnieniu definicji zawartych w § 15:  
§ 16, § 17, § 19 ust. 1 i 2, § 20 ust. 2 i 4

Postanowienia wspólne: § 22 ust. 1–3, § 23 ust. 1

Klauzule dodatkowe do Sekcji I: Klauzula ubezpieczenia mienia od ryzyk 
nazwanych pkt 1 i 3, Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych w czasie 
transportu pkt 1–3, Klauzula ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane 
wyładowaniem atmosferycznym pkt 1, Klauzula ubezpieczenia awarii elektrycznej 
pkt 1, Klauzula ubezpieczenia awarii mechanicznej pkt 1, Klauzula ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego pkt 1, Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-
montażowych pkt 1, Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej pkt 1, Klauzula 
ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania pkt 1, 
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu pkt 1, Klauzula ubezpieczenia strajków, 
rozruchów i zamieszek społecznych pkt 1, Klauzula ubezpieczenia zwiększonych 
kosztów działalności w ramach Sekcji I pkt 1, 3 i 4 (przy uwzględnieniu definicji 
zawartych w § 2 i § 15)

Klauzule dodatkowe do Sekcji II: Klauzula A – dostawców i odbiorców pkt 1–3, 
Klauzula B – braku dostępu pkt 1 i 2, Klauzula C – braku dostawy mediów pkt 1 i 2,  
Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej pkt 1 i 2

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

Sekcja I: § 2, § 3 ust. 1 i 3, §§ 4–8, § 9 ust. 1–5, § 10, § 11, § 13 ust. 3, 7 i 8, § 14

Sekcja II: § 15, § 16, § 17 ust. 1, 3–7, § 18, § 19 ust. 1 i 3, § 20, § 21

Postanowienia wspólne: § 22, § 23 ust. 5, § 25 ust. 2 i 3, § 27 ust. 4 i 5, § 29 ust. 3–6, 
§ 30 ust. 3–5, § 32 ust. 4

Klauzule dodatkowe do Sekcji I: Klauzula ubezpieczenia mienia od ryzyk 
nazwanych, Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu, 
Klauzula ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem 
atmosferycznym, Klauzula ubezpieczenia awarii elektrycznej, Klauzula ubezpieczenia 
awarii mechanicznej, Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Klauzula 
ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych, Klauzula ubezpieczenia 
katastrofy budowlanej, Klauzula ubezpieczenia niezachowania wymaganej 
temperatury przechowywania, Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu, Klauzula 
ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, Klauzula ubezpieczenia 
zwiększonych kosztów działalności w ramach Sekcji I pkt 1–3, 5, 7

Klauzule dodatkowe do Sekcji II: Klauzula A – dostawców i odbiorców pkt 1–4 i 6, 
Klauzula B – braku dostępu pkt 1, 2 i 4, Klauzula C – braku dostawy mediów pkt 
1–3 i 6, Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej pkt 2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  
MIENIA I UTRATY ZYSKU BRUTTO
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia i utraty zysku brutto (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 mienia (Sekcja I) i Ubezpieczenie utraty zysku brutto 
(Sekcja II). Ubezpieczenie utraty zysku brutto jest rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej  
z Ubezpieczenia mienia 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 mienia lub jego podzespołów 
elektrycznych lub elektronicznych wskutek niezachowania parametrów prądu, które ogranicza 
zdolność tego mienia do pracy i powoduje jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie 
(w szczególności wynikające z uszkodzenia izolacji, zwarcia, zmiany wartości napięcia, natężenia prądu 
lub częstotliwości w sieci zasilającej, zaniku napięcia jednej lub wielu faz, niezadziałania lub wadliwego 
działania zabezpieczeń).
Pojęcie Awarii elektrycznej w rozumieniu OWU nie obejmuje uszkodzenia mienia lub jego podzespołów 
wskutek Przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (pośredniego uderzenia pioruna),

3) Awaria mechaniczna – uszkodzenie mechaniczne maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym sprzętu 
elektronicznego, Niskocennych składników majątku lub ich podzespołów z przyczyn wewnętrznych 
lub związanych z ich eksploatacją, w tym użytkowaniem, obsługiwaniem, przeglądami, konserwacją, 
które ogranicza zdolność tego mienia do pracy i powoduje jego niewłaściwe działanie lub całkowite 
unieruchomienie (w szczególności powstałe wskutek błędów projektowych, wad materiałowych, błędów 
popełnionych w trakcie produkcji, niewłaściwego wykonania lub montażu, niewłaściwej obsługi, w tym 
także nieostrożności, dostania się ciała obcego, niedoboru wody w kotłach, wadliwego smarowania, 
niedoboru smarów, olejów, zamarznięcia lub niedoboru czynnika chłodzącego lub innego płynu, 
niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających),

4) Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych, który posiada fundamenty i dach, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i stałymi 
elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową obiektu,

5) Budowla – obiekt budowlany inny niż Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość 
techniczną i użytkową obiektu, w tym także wiaty, obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty 
budowlane niepołączone trwale z gruntem na przykład kioski, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
obiekty kontenerowe,

6) Dane – informacje zapisane w postaci cyfrowej na nośnikach nadających się do odczytu maszynowego, 
zgromadzone poza pamięcią operacyjną sprzętu elektronicznego, zawarte w zbiorach (bazach) danych,

7) Deszcz – opad atmosferyczny w postaci wody.
Jeśli opady Deszczu są przyczyną wystąpienia Powodzi, która spowodowała Szkodę, przyjmuje się, że 
Szkoda ta powstała wskutek Powodzi,
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8) Dewastacja – umyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez Osoby trzecie, w tym również 
uszkodzenie estetyczne, które nie ma wpływu na funkcjonalność mienia – nie ogranicza jego zdolności 
do pracy i nie powoduje jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, jak: Graffiti, 
zadrapanie, wgniecenie.
Pojęcie Dewastacji nie obejmuje zaboru mienia albo jego elementów,

9) Dokument ubezpieczenia – polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia 
pomiędzy Ubezpieczającym a WARTĄ,

10) Dym, Sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
a) nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych 

eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym 
funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, albo

b) są następstwem powstania Pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu,
11) Franszyza redukcyjna – w odniesieniu do Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) – określona w Dokumencie 

ubezpieczenia wartość, wyrażona jako wartość kwotowa, procentowa lub czasowa (w dniach), o którą 
pomniejszane jest każde odszkodowanie za wszystkie Szkody powstałe wskutek jednego Zdarzenia,

12) Graffiti – rysunki, obrazy, podpisy, symbole lub znaki graficzne wykonane na ubezpieczonym mieniu za 
pomocą dowolnych technik przez Osoby trzecie bez zgody Ubezpieczonego,

13) Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
14) Huk ponaddźwiękowy – fala ciśnieniowa wywołana przez statek powietrzny przekraczający barierę 

dźwięku,
15) Katastrofa budowlana – katastrofa budowlana w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego (Budynku lub Budowli) lub jego części,  
a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych 
i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w ustawie Prawo budowlane,

b) nie jest Katastrofą budowlaną:
(i) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany,
(ii) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,
(iii) awaria instalacji,

z zastrzeżeniem że pojęcie Katastrofy budowlanej w rozumieniu OWU nie obejmuje zniszczenia Budynku 
lub Budowli lub ich części, jeśli powstało ono bezpośrednio wskutek innego Zdarzenia objętego zakresem 
ubezpieczenia,

16) Kradzież z włamaniem – dokonany lub usiłowany zabór mienia:
a) z zamkniętego Budynku, Budowli, Lokalu, pomieszczenia lub urządzenia do przechowywania 

Wartości pieniężnych lub środka transportu po usunięciu zabezpieczeń 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 Lokalu albo Rabunku,

b) z Budynku, Budowli, Lokalu, pomieszczenia do przechowywania Wartości pieniężnych lub środka 
transportu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, jeśli pozostawił ślady, które mogą być 
dowodem w postępowaniu wyjaśniającym,

c) z placu składowego po usunięciu zabezpieczeń placu 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 Lokalu albo Rabunku,

d) elementów Budynków lub Budowli lub urządzeń zamontowanych, ze względu na swoje przeznaczenie, 
na stałe na zewnątrz tych obiektów, jeśli sprawca pozostawił ślady użycia siły lub narzędzi, które mogą 
być dowodem w postępowaniu wyjaśniającym,

17) Lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy lub stoków,
18) Lokal – przestrzeń wydzielona w Budynku trwałymi ścianami, składająca się z jednego lub większej liczby 

pomieszczeń, która jest wykorzystywana przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego w związku 
z prowadzoną działalnością,

19) Mienie osób trzecich – mienie ruchome stanowiące własność Osób trzecich przyjęte przez 
Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności w celu wykonania usługi lub sprzedaży.
Jeśli Mieniem osób trzecich są Wartości pieniężne, to stosuje się do nich zapisy OWU odnoszące się do 
Wartości pieniężnych, w szczególności postanowienia dotyczące wymogów zabezpieczenia mienia  
i limitów odpowiedzialności,
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20) Mienie pracownicze – mienie osobistego użytku Pracowników Ubezpieczonego z wyłączeniem: Gotówki 
i Pozostałych wartości pieniężnych, dokumentów, kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych, 
kart parapłatniczych (jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki 
wykorzystywane w programach lojalnościowych) oraz pojazdów lądowych podlegających rejestracji,

21) Nakłady inwestycyjne – udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczonego na remonty 
kapitalne i adaptacyjne Budynków, Budowli lub Lokali niebędących jego własnością albo będących jego 
własnością, jeśli koszty te nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia Budynków, Budowli lub 
Lokali,

22) Namiot – obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane  
z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową 
pneumatyczną, namioty okolicznościowe,

23) Niskocenne składniki majątku – mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  
o rachunkowości nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych, a jego wartość jest jednorazowo 
wliczana do kosztów operacyjnych,

24) Oprogramowanie – komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie systemowe, programy 
komputerowe,

25) Osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem prawnym wynikającym z Umowy ubezpieczenia,
26) Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez 
Pracownika rozumie się również:
a) osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która świadczy usługi wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczonego,
b) pracownika tymczasowego – osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania 

pracy tymczasowej wyłącznie na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego, będącego pracodawcą 
użytkownikiem,

c) praktykanta, stażystę albo wolontariusza, którym Ubezpieczony powierzył wykonywanie określonych 
czynności pod swoim kierownictwem,

27) Pojazdy szynowe – tabor kolejowy i pojazdy przeznaczone do eksploatacji na drogach szynowych,  
w szczególności lokomotywy, wagony do przewozu osób oraz ładunków, elektryczne zespoły trakcyjne, 
pojazdy do utrzymania nawierzchni i podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej, pojazdy szynowe 
napędzane umieszczonym na nich silnikiem,

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

innymi 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.
Za Szkody spowodowane Powodzią uważa się również uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez 
przedmioty przenoszone przez wody powodziowe,

29) Pożar – niekontrolowany proces spalania,
30) Prototyp – pierwszy egzemplarz mienia wykonany według dokumentacji projektowej, na którym 

prowadzone są próby i badania w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania, stanowiący podstawę 
do rozpoczęcia produkcji seryjnej,

31) Przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej przekraczający maksymalne 
dopuszczalne wartości robocze określone przez producenta dla danego przedmiotu ubezpieczenia, 
powstały wskutek:
a) wyładowania atmosferycznego (indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie 

atmosferyczne), zwane również pośrednim uderzeniem pioruna albo
b) innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne,

32) Rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku 
do osoby albo po doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

33) Reprezentanci – za reprezentantów uważa się w przypadku:
a) przedsiębiorstw państwowych – dyrektora i jego 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,
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f) wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu,
g) spółek cywilnych – wspólników,
h) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – tę osobę fizyczną i jej pełnomocników,

34) Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony wartości pieniężnych – Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
lub inny akt prawny zastępujący to rozporządzenie, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy 
ubezpieczenia,

35) Stały dozór – nadzór nad mieniem sprawowany w miejscu ubezpieczenia w sposób zorganizowany, przez 
koncesjonowaną agencję ochrony mienia lub przez Pracowników Ubezpieczonego, poprzez wykonywanie 
obchodów obszaru chronionego lub jego obserwację przy pomocy elektronicznych systemów dozorowania, 
w tym CCTV. Ponadto spełnione są odpowiednio następujące warunki:
a) osoby sprawujące nadzór posiadają pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący miejsce, 

przedmiot i sposób sprawowania nadzoru, w szczególności określenie sposobu i częstotliwości 
obchodów i kontroli zabezpieczeń (nie rzadziej niż co 2 godziny) lub obowiązku obserwacji całego 
terenu i obiektów przy pomocy elektronicznych systemów dozorowania oraz wskazanie sposobu 
postępowania w przypadku zaboru lub próby zaboru mienia,

b) wykonywanie obchodów jest potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących pracę, 
jeśli istnieją, lub rejestrowane w dokumentacji służb dozoru oraz okresowo kontrolowane przez 
Ubezpieczonego,

c) zapis z elektronicznych systemów dozorowania jest przechowywany co najmniej przez okres 14 dni,
36) Stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych – uszkodzenie lub zniszczenie szyb lub innych 

przedmiotów wykonanych ze szkła lub szklanych elementów ubezpieczonego mienia, jeśli wartość tych 
elementów została uwzględniona w sumie ubezpieczenia mienia.
Pojęcie Stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych nie obejmuje ich uszkodzenia lub zniszczenia 
bezpośrednio wskutek innego Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, w szczególności Dewastacji, 
Kradzieży z włamaniem, Wybuchu,

37) Strajki, rozruchy, zamieszki społeczne: 
a) działanie Pracowników biorących udział w strajku lub popierających strajk oraz działanie legalnie 

ustanowionych władz podjętych w celu kontroli, zapobiegania lub zmniejszenia skutków działań 
takich osób,

b) działanie osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego oraz działanie 
legalnie ustanowionych władz podjętych w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub zmniejszenia 
skutków działań takich osób,

38) System na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest 
niezależnie od pełnej wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia lub kategorii mienia i odpowiada 
wysokości przewidywanej maksymalnej straty, jaka może powstać w wyniku jednego Zdarzenia losowego 
objętego zakresem ubezpieczenia,

39) System na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest w oparciu 
o pełną wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia lub kategorii mienia. W odniesieniu do Środków 
obrotowych, Mienia osób trzecich i Wartości pieniężnych odpowiada przewidywanej w okresie 
ubezpieczenia najwyższej dziennej wartości tych kategorii mienia, a w odniesieniu do pozostałych 
kategorii mienia – sumie wartości wszystkich przedmiotów danej kategorii w dniu zawarcia Umowy,

40) System na sumy zmienne – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia odpowiada 
przewidywanej w okresie ubezpieczenia najwyższej dziennej wartości danej kategorii mienia, a składka 
podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia zgodnie z § 26 ust. 6,

41) Szkoda – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek jednego lub wielu Zdarzeń 
losowych,

42) Śnieg i lód:
a) bezpośrednie, statyczne działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia,
b) zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone lub 

obsunięcie się masy śniegu lub lodu z mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone,
43) Środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy  

o rachunkowości: materiały (w tym surowce, opakowania, części zamienne i zapasowe maszyn i urządzeń  
i inne materiały podstawowe i pomocnicze), półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary.
Jeśli Środkami obrotowymi Ubezpieczonego są Wartości pieniężne, to stosuje się do nich zapisy 
OWU odnoszące się do Wartości pieniężnych, w szczególności postanowienia dotyczące wymogów 
zabezpieczenia mienia i limitów odpowiedzialności,
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44) Transport wewnątrzzakładowy – przenoszenie lub przewożenie:
a) Wartości pieniężnych – w obrębie Budynku, Budowli lub Lokalu znajdujących się w ubezpieczonej 

lokalizacji,
b) pozostałych kategorii ubezpieczonego mienia – w obrębie ubezpieczonej lokalizacji.
Pojęcie Transportu wewnątrzzakładowego obejmuje również czynności załadunku i wyładunku 
bezpośrednio związane z tym transportem,

45) Trzęsienie, Zapadanie lub Osuwanie się ziemi – zjawiska niezwiązane z działalnością człowieka 
polegające na:
a) gwałtownych wstrząsach i drganiach gruntu (Trzęsienie ziemi),
b) obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób 

naturalny (Zapadanie się ziemi),
c) ruchu ziemi na zboczach lub stokach (Osuwanie się ziemi),

46) 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,

47) Ubezpieczony – podmiot określony w Umowie ubezpieczenia, którego mienie lub interes majątkowy są 
objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczonym może być:
a) w zakresie Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) – podmiot, który prowadzi ewidencję mienia w formie 

przewidzianej w ustawie o rachunkowości,
b) w zakresie Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) – podmiot, który prowadzi księgi rachunkowe 

zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
48) Uderzenie pioruna (bezpośrednie uderzenie pioruna) – gwałtowne wyładowanie elektryczne  

w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczone mienie.
Pojęcie Uderzenia pioruna nie obejmuje pośrednich skutków wyładowania atmosferycznego, w tym 
Przepięcia,

49) Uderzenie pojazdu – uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej, ich części lub przewożonego 
na nich ładunku w ubezpieczone mienie,

50) Umowa ubezpieczenia – zwana również Umową – umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie OWU 
pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym,

51) Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie – przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew, 
Budynków, Budowli, urządzeń technicznych lub ich części,

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

53) Wybuch:
a) gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub 

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

lub cieczy znajdujących się w zbiorniku lub naczyniu ciśnieniowym, wywołana ich dążnością do 
rozprężania i rozprzestrzeniania się. 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,

c) za Wybuch uważa się również implozję, czyli uszkodzenie urządzenia ciśnieniem zewnętrznym, które 
przewyższa ciśnienie panujące w jego wnętrzu,

54) Wartość księgowa brutto – wartość, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości 
początkowej mienia z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań,

55) Wartość odtworzeniowa – wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, ale 
nieulepszonego, to jest w odniesieniu do:
a) Budynków, Budowli, Lokali, Nakładów inwestycyjnych – wartość, która odpowiada kosztom 

odbudowy w tym samym miejscu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, 
technologii i z zastosowaniem dotychczasowych rodzajów materiałów lub najbardziej im zbliżonych,

b) pozostałych kategorii ubezpieczonego mienia – wartość, która odpowiada kosztom nabycia lub 
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub najbardziej 
zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów, które są niezbędne, aby odtworzyć to mienie, 
takich jak koszty transportu, montażu, opłat celnych, przywrócenia Oprogramowania będącego 
seryjną i integralną częścią mienia,

56) Wartość rynkowa – szacunkowa wartość mienia, którą można uzyskać za mienie w transakcji kupna-
sprzedaży, określona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wyceny,

57) Wartość rzeczywista – Wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego mienia,
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58) Wartości pieniężne – to:
a) Gotówka – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
b) Pozostałe wartości pieniężne – czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie Gotówkę 

oraz złoto, srebro, platyna i inne metale z grupy platynowców, kamienie szlachetne i półszlachetne, 
perły, bursztyn, a także wyroby z nich wykonane, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami  
w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach,

59) Wiatr – ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni ziemi wywołany przez różnicę ciśnień 
atmosferycznych.
Za Szkody spowodowane przez Wiatr uważa się również uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez 
przedmioty niesione przez Wiatr,

60) 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.
Pojęcie Zalania obejmuje również działanie wody, która powstała z szybko topniejących mas śniegu 
i lodu wskutek nagłej zmiany temperatury albo wydobyła się z akwarium wskutek jego pęknięcia lub 
rozszczelnienia,

61) Zdarzenie losowe – zwane również Zdarzeniem – nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zdarzenie powodujące Szkodę w ubezpieczonym mieniu.
Wszystkie Szkody powstałe wskutek wystąpienia Zdarzenia spowodowanego działaniem sił natury (jak: 
Powódź, Wiatr, Deszcz, Grad, Trzęsienie ziemi), w czasie następujących po sobie 72 godzin, są traktowane 
jako Szkody powstałe wskutek jednego Zdarzenia,

62) Zużycie techniczne – skutek zużywania się mienia w wyniku 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 mienia.

SEKCJA I – Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia
§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) jest mienie wskazane w Umowie 
ubezpieczenia.

2. Przedmiotem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, może być:
1) mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) Budynki, Budowle, Lokale,
b) maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym także sprzęt elektroniczny,
c) Nakłady inwestycyjne,
d) Środki obrotowe,
e) Mienie osób trzecich,
f) Niskocenne składniki majątku,
g) Wartości pieniężne,
h) dzieła sztuki, przedmioty (mienie ruchome) o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty, 

modele, wzorce,
2) Mienie pracownicze.

3. WARTA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową przedmiotów wymienionych w § 7 ust. 1, nawet jeśli 
Ubezpieczający uwzględnił je w deklarowanej łącznej sumie ubezpieczenia. Wyłączenia przedmiotowe 
nie mają jednak zastosowania, jeśli Ubezpieczający odrębnie zawnioskował o objęcie takich przedmiotów 
ochroną, a WARTA określiła warunki ich ubezpieczenia i potwierdziła w Dokumencie ubezpieczenia przyjęcie 
ich do ochrony.
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Miejsce ubezpieczenia
§ 4

1. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w lokalizacji wskazanej w Dokumencie ubezpieczenia, zwanej dalej miejscem ubezpieczenia lub 
ubezpieczoną lokalizacją, oraz w trakcie Transportu wewnątrzzakładowego.

2. Mienie jest również objęte ochroną ubezpieczeniową w lokalizacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do 
której zostało przeniesione lub przewiezione w celu:
1) ratowania w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania Szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz 

w czasie transportu do i z tego miejsca,
2) przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu oraz w czasie transportu do  

i z tego miejsca, przy czym odpowiedzialność WARTY ograniczona jest w takim przypadku do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN,

3) ekspozycji lub w związku z ekspozycją na wystawie lub targach oraz w czasie transportu do  
i z tego miejsca, przy czym odpowiedzialność WARTY ograniczona jest w takim przypadku do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN.

3. Mienie pracownicze jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w każdym 
miejscu wykonywania przez Pracownika pracy zleconej przez Ubezpieczonego.

§ 5
1. WARTA obejmuje automatyczną ochroną również mienie w lokalizacjach na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, w których Ubezpieczony rozpoczyna prowadzenie działalności w okresie ubezpieczenia.
2. Nowe miejsce ubezpieczenia jest objęte automatyczną ochroną od dnia przejścia na Ubezpieczonego ryzyka 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia znajdującego się w tej lokalizacji, pod warunkiem że:
1) nowe miejsce ubezpieczenia zostanie zgłoszone do WARTY w ciągu 30 dni od dnia przejścia ryzyka na 

Ubezpieczonego wraz z podaniem adresu, sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w tej lokalizacji oraz 
okoliczności niezbędnych do oceny ryzyka, o które WARTA pytała przed zawarciem Umowy ubezpieczenia 
w odniesieniu do miejsc ubezpieczenia objętych ochroną w ramach Umowy,

2) nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 
ustawy Prawo wodne,

3) mienie znajdujące się w nim posiada wymagane odbiory techniczne, testy próbne zostały zakończone  
z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę)  
i zostało przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji,

4) mienie znajdujące się w nim jest zabezpieczone co najmniej zgodnie z wymogami określonymi w § 28,
5) rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności 

prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w Dokumencie ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność WARTY z tytułu automatycznego pokrycia nowego miejsca ubezpieczenia do momentu 

jego zgłoszenia jest ograniczona do limitu odpowiedzialności w wysokości 500  000  PLN na każde nowe 
miejsce ubezpieczenia.

4. Mienie znajdujące się w nowym miejscu ubezpieczenia, zgłoszone do WARTY zgodnie z ust. 2 pkt 1, może być 
objęte ochroną za opłatą dodatkowej składki, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą WARTY, do wysokości 
sum ubezpieczenia i do końca trwania okresu ubezpieczenia. W takim przypadku odpowiedzialność WARTY 
rozpoczyna się od dnia uzgodnionego przez strony Umowy, a przyjęcie tego mienia do ochrony oraz warunki 
jego ubezpieczenia WARTA potwierdza w Dokumencie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
§ 6

1. W ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) WARTA odpowiada za Szkody, które powstały w miejscu  
ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskutek Zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem 
postanowień §§ 7–8 oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU i Dokumencie 
ubezpieczenia.

2. Za porozumieniem stron zakres Ubezpieczenia mienia może być ograniczony do ubezpieczenia wybranych 
Zdarzeń losowych wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Klauzuli 
ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych. Ubezpieczenie mienia zawarte w takim zakresie zwane jest 
Ubezpieczeniem mienia od ryzyk nazwanych.

3. Zakres ochrony może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej składki o klauzule dodatkowe ujęte  
w Załączniku nr 1 do OWU (Klauzule dodatkowe do Sekcji I), który stanowi integralną część OWU. Włączenie 
klauzuli do Umowy ubezpieczenia jest potwierdzone w Dokumencie ubezpieczenia.
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4. W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową również Szkody:
1) powstałe wskutek akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem Zdarzenia losowego objętego zakresem 

ubezpieczenia,
2) polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek Zdarzenia losowego 

objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 pkt 4.
5. W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia WARTA zwraca Ubezpieczonemu poniesione  

i udokumentowane koszty zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia 
oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (środki te muszą być celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne), powstałe w związku z wystąpieniem Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

6. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, w ramach Ubezpieczenia mienia WARTA zwraca Ubezpieczonemu również 
poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty dodatkowe wymienione w ust. 7, powstałe w związku ze 
Szkodą, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność, zwane dalej kosztami dodatkowymi. Koszty te pokrywane 
są ponad sumę ubezpieczenia, do łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 1  000  000  PLN na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

7. W ramach wskazanego w ust. 6 limitu odpowiedzialności WARTA zwraca Ubezpieczonemu następujące 
rodzaje kosztów dodatkowych:
1) koszty akcji ratowniczej – koszty ratowania ubezpieczonego mienia, zapobieżenia Szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów, w tym także koszty ponownego napełnienia urządzeń i instalacji gaśniczych 
oraz koszty oszalowania lub umocnienia mienia. Koszty zapobieżenia Szkodzie są zwracane, jeśli zostały 
poniesione w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania Szkody, niezależnie od tego, czy Szkoda 
objęta ochroną ubezpieczeniową ostatecznie wystąpiła,

2) koszty uprzątnięcia pozostałości po Szkodzie – w szczególności koszty rozbiórki, demontażu, składowania, 
wywozu i utylizacji zniszczonych części mienia, usunięcia i wywozu naniesionej ziemi, wody lub innych 
materiałów i odpadów, koszty usług podmiotów zajmujących się restytucją mienia,

3) koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeśli jest to 
niezbędne do dokonania naprawy lub wymiany części dotkniętych Szkodą,

4) koszty dostosowania do obowiązujących przepisów – koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub 
naprawienia ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami branżowymi 
lub decyzjami organów państwowych lub samorządowych,

5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, 
w tym frachtu lotniczego,

6) koszty poszukiwania miejsca powstania Szkody – koszty poniesione w celu ustalenia elementu, którego 
uszkodzenie lub wada były bezpośrednią przyczyną Szkody, oraz usunięcia skutków jego poszukiwania 
(przywrócenia stanu poprzedniego),

7) koszty odtworzenia dokumentacji – koszty materiałów i robocizny poniesione na odtworzenie 
uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek Szkody dokumentacji w formie papierowej, koniecznej 
do prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego,

8) koszty wynagrodzenia ekspertów – architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów 
i innych ekspertów zewnętrznych – powołanych za zgodą WARTY przez Ubezpieczonego w celu 
przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że WARTA 
zwraca koszty ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym 
terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności,

9) koszty dozoru ubezpieczonego mienia po wystąpieniu Szkody – dodatkowe lub zwiększone koszty dozoru 
ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia, w którym wystąpiła Szkoda, lub w lokalizacji, do której 
zostało przeniesione z powodu wystąpienia Szkody i konieczności jego ratowania. Ochronie podlegają 
koszty poniesione do czasu przywrócenia poziomu zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia do 
poziomu sprzed Szkody, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia powstania Szkody albo do 
końca okresu ubezpieczenia, jeśli okres ubezpieczenia upływa później niż za 6 miesięcy od dnia powstania 
Szkody,

10) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – uszkodzonych lub zniszczonych wskutek Kradzieży 
z włamaniem, jeśli Kradzież z włamaniem jest objęta zakresem ubezpieczenia w ramach Umowy – koszt 
naprawy lub wymiany elektronicznych systemów dozorowania, kontroli dostępu, automatyki wjazdowej  
i innych systemów zabezpieczających, elementów Budynków, Budowli, Lokali, pomieszczeń lub 
urządzeń do przechowywania Wartości pieniężnych (takich jak: bramy wjazdowe, przęsła ogrodzeniowe, 
dachy, stropy, ściany, podłogi, drzwi, okna, witryny wystawowe, kraty, rolety zabezpieczające) oraz koszt 
wymiany, naprawy, dorobienia lub przeprogramowania zamków lub kluczy.

8. Uzgodnione z Ubezpieczającym koszty dodatkowe objęte ochroną w ramach Umowy są każdorazowo 
wymienione w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli rodzaj kosztu dodatkowego ujętego w OWU nie jest 
wymieniony w Dokumencie ubezpieczenia, przyjmuje się, że nie jest objęty ochroną w ramach Umowy.
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Wyłączenia odpowiedzialności
§ 7

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych, 

naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych,
2) mienia znajdującego się poza morską linią brzegową, mienia związanego z działalnością wydobywczą 

znajdującego się pod ziemią, Prototypów, statków powietrznych i statków morskich,
3) jednostek pływających innych niż statki morskie, chyba że stanowią Środki obrotowe,
4) Namiotów, dla których nie są prowadzone książki obiektu, szklarni, inspektów oraz znajdującego się  

w nich mienia,
5) pojazdów lądowych podlegających rejestracji i Pojazdów szynowych, chyba że stanowią Środki obrotowe 

lub Mienie osób trzecich,
6) kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych, 

kart parapłatniczych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, 
znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,

7) mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności.
Ochrona nie obejmuje również Szkód w mieniu, które zostało wycofane z obrotu, utraciło wartość 
handlową albo którego termin ważności upłynął w okresie ubezpieczenia przed powstaniem Szkody,

8) mienia przeznaczonego do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, Budynków i Budowli niedopuszczonych 
do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki, oraz znajdującego 
się w nich mienia. 
Ochrona nie obejmuje również Szkód w mieniu, które zostało przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, 
utylizacji oraz w Budynkach i Budowlach wyłączonych z użytkowania i znajdującym się w nich mieniu, 
jeśli decyzja skutkująca tymi okolicznościami została podjęta lub wydana w okresie ubezpieczenia przed 
powstaniem Szkody, a WARTA nie potwierdziła w Dokumencie ubezpieczenia kontynuacji ochrony dla 
tych przedmiotów ubezpieczenia,

9) Danych i Oprogramowania, chyba że Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego 
mienia.

§ 8
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, sabotażu, lokautu,

2) Aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu,
3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia 

strajków, rozruchów i zamieszek społecznych,
4) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, działania 

pola elektromagnetycznego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi,
5) modyfikacji genetycznych,
6) choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, 

insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia 
objętego zakresem ubezpieczenia,

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

8) uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub 
Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej 
struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania 
lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych, chyba że 
w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia.
WARTA nie odpowiada także za Szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie Danych lub  
Oprogramowania, chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem 
ubezpieczenia i Dane lub Oprogramowanie są przedmiotem ubezpieczenia,

oraz wszystkich Szkód, strat, kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z jakichkolwiek działań 
podjętych w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub zmniejszenia skutków wymienionych Zdarzeń.
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2. WARTA nie ponosi odpowiedzialności również za Szkody:
1) wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym  

w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, 
o ile odpowiada to w danych okolicznościach względom słuszności,

2) powstałe wskutek zmian poziomu wód podziemnych, w tym wód gruntowych, chyba że zmiany te są 
bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,

3) górnicze i geologiczne, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty wskazane w ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze,

4) powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót 
budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych w miejscu ubezpieczenia, 
z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,

5) powstałe wskutek Wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,

6) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie 
produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,

7) powstałe w mieniu przechowywanym niezgodnie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta lub 
dostawcy, jeśli sposób przechowywania miał wpływ na powstanie lub rozmiar Szkody,

8) powstałe wskutek zalania mienia, jeśli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub 
innych elementów Budynków lub Budowli, a ich konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, 
lub z powodu niezabezpieczenia otworów (w tym okien, drzwi, świetlików),

9) powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa, norm 
i przepisów eksploatacyjnych, instrukcji lub zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli miało to wpływ na 
powstanie Szkody lub jej rozmiar,

10) powstałe wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, 
błędów lub usterek, jeśli miało to wpływ na powstanie Szkody lub jej rozmiar,

11) powstałe w mieniu niezabezpieczonym zgodnie z wymogami określonymi w § 28, w tym także wymogami 
ustalonymi indywidualnie, określonymi w Dokumencie ubezpieczenia, jeśli miało to wpływ na powstanie 
Szkody lub jej rozmiar,

12) polegające na kradzieży mienia z wyjątkiem Kradzieży z włamaniem lub Rabunku w rozumieniu OWU,
13) polegające na zagubieniu, zaginięciu, utracie lub ubytku mienia w niewyjaśnionych okolicznościach,  

z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku,  
w tym inwentaryzacji, lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 
wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji,

14) powstałe w czasie transportu, z wyjątkiem Transportu wewnątrzzakładowego i transportu związanego 
z ratowaniem mienia, w celu przeprowadzenia jego przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu lub 
w związku z ekspozycją na wystawie lub targach, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz z zastrzeżeniem 
postanowień Klauzuli ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie i Klauzuli ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego,

15) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub  
w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do 
wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,

16) powstałe wskutek prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),

17) polegające na Awarii elektrycznej, w tym za Szkody powstałe wskutek Przepięcia, chyba że w ich  
następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia, oraz z zastrzeżeniem postanowień: 
Klauzuli ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, 
Klauzuli ubezpieczenia awarii elektrycznej, Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i Klauzuli  
ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania. 
Wyłączenie to nie dotyczy Szkód powstałych wskutek Przepięcia spowodowanego wyładowaniem 
atmosferycznym,

18) polegające na Awarii mechanicznej, chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem 
ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia, oraz  
z zastrzeżeniem postanowień: Klauzuli ubezpieczenia awarii mechanicznej, Klauzuli ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego i Klauzuli ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania,

19) powstałe w Środkach obrotowych lub Mieniu osób trzecich wskutek niezachowania wymaganej 
temperatury przechowywania w następstwie Awarii elektrycznej lub Awarii mechanicznej instalacji 
i urządzeń chłodniczych lub przerwy lub zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, z zastrzeżeniem 
postanowień Klauzuli ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania,



15

20) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, pary, 
gazu), z zastrzeżeniem postanowień: Klauzuli ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane 
wyładowaniem atmosferycznym, Klauzuli ubezpieczenia awarii elektrycznej, Klauzuli ubezpieczenia awarii 
mechanicznej, Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i Klauzuli ubezpieczenia niezachowania 
wymaganej temperatury przechowywania,

21) polegające na lub powstałe wskutek:
a) powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych mienia będących skutkiem zużycia,
b) powolnego, systematycznego niszczenia mienia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, 

chemicznych lub biologicznych, w tym:
(i) korozji, kawitacji, utleniania, powstawania osadów,
(ii) działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych 

oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),
(iii) wibracji, erozji, działania pyłów,
(iv) bakterii, wirusów, insektów, pasożytów, grzybów (w tym pleśni, drożdży), porostów, glonów,
(v) oddziaływania warunków środowiskowych, w tym wilgotności powietrza, temperatury, ciśnienia, 

ciepła, światła,
chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia.
Bez względu na wcześniejsze postanowienie Szkody polegające na Awarii elektrycznej lub Awarii 
mechanicznej z przyczyn wymienionych w ppkt a) i b) pozostają wyłączone z zakresu ochrony,

22) polegające na lub powstałe wskutek utraty wagi, wyparowania, skurczenia, zmian w kolorze, fakturze, 
zapachu, chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,

23) polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania  
z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych,

24) powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, 
charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji 
(zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że 
ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem 
ubezpieczenia powodującego Szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności 
dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,

25) powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciowych, przeciw 
asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych. Wyłączenie to ma 
zastosowanie do Szkód powstałych wskutek Przepięć i Szkód polegających na Awarii elektrycznej,

26) polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, 
niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji, chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie 
objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego 
Zdarzenia, oraz z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia awarii mechanicznej i Klauzuli 
ubezpieczenia katastrofy budowlanej,

27) polegające na lub powstałe wskutek pękania, osiadania, deformacji lub zawalenia się Budynku, Budowli 
lub ich części, chyba że powstały one bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
oraz z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej,

28) powstałe w mieniu nieposiadającym deklaracji zgodności UE lub deklaracji zgodności WE (o ile dane 
mienie powinno ją posiadać), jeśli brak zgodności mienia z wymaganiami zawartymi w odpowiednich 
dyrektywach i rozporządzeniach obowiązującymi w tym zakresie miał wpływ na powstanie lub rozmiar 
Szkody,

29) powstałe w mieniu, którego eksploatacji zaprzestano, a okres wyłączenia z eksploatacji trwa powyżej  
30 dni. Przez zaprzestanie eksploatacji mienia rozumie się zaprzestanie lub wstrzymanie jego użytkowania, 
zasilania i obsługiwania (w tym zaprzestanie lub wstrzymanie przeglądów, konserwacji, napraw  
i remontów).
Zaprzestaniem eksploatacji nie jest planowy przestój technologiczny mienia wynikający z jego funkcji  
(na przykład kotłowni, linii produkcyjnych pracujących w układzie periodycznym),

30) których wartość łącznie z kosztami, o których mowa w § 6 ust. 5–8, nie przekracza Franszyzy redukcyjnej 
określonej w Dokumencie ubezpieczenia.
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3. Ponadto WARTA nie odpowiada za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, 
rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, 
grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym 
sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, 
zysku i inne straty pośrednie, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów 
działalności w ramach Sekcji I i postanowień Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II).

4. Niezależnie od innych zapisów OWU i Umowy ubezpieczenia, 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 decyzjami uprawnionych organów Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Suma ubezpieczenia
§ 9

1. Suma ubezpieczenia mienia lub określony w Ubezpieczeniu mienia limit odpowiedzialności stanowi górną 
granicę odpowiedzialności WARTY za wszystkie Szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

2. W Umowie ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia lub Szkód mogą zostać wprowadzone 
limity i podlimity odpowiedzialności odmienne od sum ubezpieczenia. W takiej sytuacji górną granicą 
odpowiedzialności WARTY za wszystkie zaistniałe w okresie ubezpieczenia Szkody danego rodzaju lub  
w danej kategorii mienia jest limit lub podlimit odpowiedzialności określony w Dokumencie ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania z wyjątkiem sum 
ubezpieczenia ustalonych w Systemie na pierwsze ryzyko.

4. Jeśli nie zaznaczono inaczej, limity i podlimity odpowiedzialności określone w OWU i Dokumencie 
ubezpieczenia obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz ulegają pomniejszeniu 
o kwotę wypłaconego odszkodowania.

5. Jeśli w Umowie w ramach limitu odpowiedzialności zastosowanie ma podlimit odpowiedzialności, 
to odszkodowanie wypłacone w ramach podlimitu odpowiedzialności pomniejsza również limit 
odpowiedzialności.

6. Sumę ubezpieczenia ustala i deklaruje Ubezpieczający, oddzielnie dla poszczególnych kategorii mienia, 
zgodnie z zasadami określonymi w § 12, z zastrzeżeniem że:
1) w odniesieniu do pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w Systemie na sumy stałe za 

sumę ubezpieczenia przyjmuje się:
a) jego wartość zgodnie z ewidencją Ubezpieczonego – w przypadku ubezpieczenia w Wartość księgowej 

brutto albo
b) jego wartość wskazaną w wykazie przedmiotów ubezpieczenia stanowiącym integralną część Umowy 

– w przypadku ubezpieczenia w Wartości odtworzeniowej albo Wartości rzeczywistej,
2) sumę ubezpieczenia ustala się w wartości bez podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Strony mogą ustalić dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną w Dokumencie ubezpieczenia. 

W przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia ustalonej w Systemie na sumy stałe lub Systemie 
na sumy zmienne, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia,  
w których po Szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

§ 10
1. Jeśli nie umówiono się inaczej, w Umowie ubezpieczenia w odniesieniu do Szkód powstałych wskutek 

Kradzieży z włamaniem i Rabunku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zastosowanie mają limity odpowiedzialności, 
odrębnie dla każdej kategorii mienia objętej ochroną w ramach Umowy, w wysokości 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia.
Uzgodnione z Ubezpieczającym limity odpowiedzialności obowiązujące w Umowie w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia są każdorazowo wymienione w Dokumencie ubezpieczenia. 
Jeśli nie wskazano limitu odpowiedzialności dla Szkód powstałych wskutek Kradzieży z włamaniem  
i Rabunku dla danej kategorii mienia, przyjmuje się, że w ramach Umowy ta kategoria mienia nie jest objęta 
ochroną od Kradzieży z włamaniem i Rabunku.

2. W odniesieniu do ubezpieczonych Wartości pieniężnych WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody 
powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem i Rabunku do wysokości limitów uzależnionych od sposobu 
przechowywania oraz zabezpieczenia technicznego, określonych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie 
ochrony wartości pieniężnych, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności wskazanego  
w Dokumencie ubezpieczenia.
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3. W odniesieniu do Wartości pieniężnych, dla których Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony wartości 
pieniężnych nie określa szczególnych wymogów zabezpieczenia, WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody 
powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem i Rabunku w zależności od sposobu ich przechowywania:
1) w pomieszczeniach i urządzeniach innych niż kasety stalowe i kasy fiskalne – do limitu odpowiedzialności 

w wysokości 50 000 PLN,
2) w kasetach stalowych lub kasach fiskalnych, które są przymocowane do elementów konstrukcyjnych 

pomieszczenia – do limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 PLN,
3) w kasetach stalowych lub kasach fiskalnych, które nie są przymocowane do elementów konstrukcyjnych 

pomieszczenia – do limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 PLN.

§ 11
1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Budynki, Budowle, Lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie 

i sprzęt elektroniczny nabyte przez Ubezpieczonego po zawarciu Umowy oraz wzrost wartości mienia 
ubezpieczonego w Systemie na sumy stałe, który wynika z inwestycji przeprowadzonych w okresie 
ubezpieczenia (w tym modernizacji lub remontu), zwaną dalej automatycznym pokryciem wzrostu wartości 
mienia, na następujących warunkach:
1) nabyte mienie jest tej samej kategorii, jak mienie objęte ochroną w ramach Umowy, i jest zabezpieczone 

co najmniej zgodnie z wymogami określonymi w § 28,
2) odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia przejścia na Ubezpieczonego ryzyka uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty mienia, pod warunkiem że mienie lub ukończona inwestycja posiadają wymagane 
odbiory techniczne, ich testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie 
testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i zostały przekazane Ubezpieczonemu do 
eksploatacji,

3) odpowiedzialność WARTY z tytułu automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia jest ograniczona 
do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną 
w Systemie na sumy stałe, jednak nie więcej niż 10  000  000 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone 
lokalizacje,

4) rozliczenie składki z tytuły automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia nastąpi zgodnie z zasadami 
określonymi w § 26 ust. 7.

2. Mienie o wartości przekraczającej wysokość przyjętego w Umowie limitu odpowiedzialności dla 
automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia oraz wzrost wartości ubezpieczonego mienia i mienie 
nabyte po przekroczeniu tego limitu mogą być objęte ochroną za opłatą dodatkowej składki, na wniosek 
Ubezpieczającego i za zgodą WARTY. W odniesieniu do tego mienia odpowiedzialność WARTY rozpoczyna 
się od dnia uzgodnionego przez strony Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie 
ochroną, i trwa do końca okresu ubezpieczenia. Przyjęcie go do ochrony oraz warunki jego ubezpieczenia 
WARTA potwierdza w Dokumencie ubezpieczenia.

Systemy ubezpieczenia i rodzaje wartości
§ 12

1. Mienie może być ubezpieczone:
1) w Systemie na sumy stałe – dotyczy: Budynków, Budowli, Lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia,  

w tym sprzętu elektronicznego, Nakładów inwestycyjnych, Środków obrotowych, Mienia osób trzecich, 
Niskocennych składników majątku, Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze 
zabytkowym lub unikatowym, eksponatów, modeli, wzorców,

2) w Systemie na sumy zmienne – dotyczy: Środków obrotowych, Mienia osób trzecich,
3) w Systemie na pierwsze ryzyko – dotyczy: Nakładów inwestycyjnych, Niskocennych składników 

majątku, Wartości pieniężnych, Mienia pracowniczego.
2. W Systemie na pierwsze ryzyko ustala się również sumę prewencyjną.
3. Ubezpieczający ustala i określa sumę ubezpieczenia:

1) Budynków, Budowli, Lokali, maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, Nakładów 
inwestycyjnych, Niskocennych składników majątku – w Wartości księgowej brutto, Wartości 
odtworzeniowej albo Wartości rzeczywistej,

2) Środków obrotowych – w wartości odpowiadającej kosztom ich nabycia lub wytworzenia, 
3) Mienia osób trzecich – w Wartości rzeczywistej tego mienia, jednak nie więcej niż w wartości ustalonej 

pomiędzy usługodawcą i Ubezpieczonym, powiększoną o koszty, które Ubezpieczony ponosi w związku  
z wykonaniem usługi, bez uwzględnienia prowizji komisowej i marży,

4) Gotówki – w wartości nominalnej,
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5) Pozostałych wartości pieniężnych:
a) dokumentów zastępujących w obrocie Gotówkę – w wartości nominalnej lub wartości odpowiadającej 

cenie ich wykupu,
b) złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, 

pereł, bursztynu, a także wyrobów z nich wykonanych – w wartości odpowiadającej kosztom ich 
nabycia lub wytworzenia,

6) dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów – w wartości określonej 
przez rzeczoznawcę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wyceny, Wartości rynkowej albo  
w wartości odpowiadającej cenie zakupu potwierdzonej dowodem księgowym,

7) modeli, wzorców – w Wartości księgowej brutto albo Wartości odtworzeniowej,
8) Mienia pracowniczego – w Wartości rzeczywistej.

Ustalenie wartości i zakresu Szkody
§ 13

1. Za wartość Szkody powstałej w ubezpieczonym mieniu przyjmuje się koszty niezbędne do przywrócenia  
mienia do stanu przed powstaniem Szkody z uwzględnieniem zasad, na jakich została ustalona suma 
ubezpieczenia.

2. W związku z tym za wartość Szkody przyjmuje się dla:
1) Budynków, Budowli, Lokali, Nakładów inwestycyjnych – koszt odbudowy lub remontu, przez który 

rozumie się koszty robót budowlano-instalacyjnych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie 
dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, wyliczone zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen 
na podstawie katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy oraz publikowanymi cenami 
średnimi obowiązującymi na danym terenie, potwierdzone rachunkami wykonawcy lub kosztorysem, o ile 
kosztorys jest wystarczający do ustalenia wartości Szkody:
a) w pełnej wysokości tych kosztów, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w Wartości 

odtworzeniowej albo Wartości księgowej brutto,
b) z potrąceniem zużycia technicznego mienia, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w Wartości 

rzeczywistej,
2) maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, Niskocennych składników mienia – 

koszt naprawy lub nabycia przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub najbardziej 
zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów niezbędnych do przywrócenia mienia do stanu 
przed powstaniem Szkody (jeśli zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia), w szczególności kosztów 
transportu, demontażu i montażu, opłat celnych, przywrócenia Oprogramowania stanowiącego seryjną 
i integralną część mienia:
a) w pełnej wysokości tych kosztów, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w Wartości 

odtworzeniowej albo Wartości księgowej brutto,
b) z potrąceniem zużycia technicznego mienia, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona w Wartości 

rzeczywistej,
3) Środków obrotowych – koszt ich nabycia lub ponownego wytworzenia,
4) Mienia osób trzecich – koszt naprawy albo Wartość rzeczywistą mienia, jednak nie więcej niż wartość 

ustaloną pomiędzy usługodawcą i Ubezpieczonym, powiększoną o udokumentowane koszty, które 
Ubezpieczony poniósł w związku z wykonaniem usługi, bez uwzględnienia prowizji komisowej i marży,

5) Gotówki – wartość nominalną,
6) Pozostałych wartości pieniężnych:

a) dokumentów zastępujących w obrocie Gotówkę – wartość odpowiadającą cenie ich wykupu 
(sprzedaży) z dnia powstania Szkody,

b) złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, 
pereł, bursztynu, a także wyrobów z nich wykonanych – koszt ich nabycia lub ponownego wytworzenia,

7) dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów – wartość określoną 
przez rzeczoznawcę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wyceny, Wartość rynkową albo cenę 
nabycia, 

8) modeli i wzorców – koszty materiałów oraz robocizny,
9) Mienia pracowniczego – koszt naprawy albo Wartość rzeczywistą przedmiotu.

3. Jeśli Ubezpieczony odstąpił od odtworzenia lub naprawy mienia ubezpieczonego w Wartości księgowej 
brutto lub Wartości odtworzeniowej, wartość Szkody ustala się zgodnie z zasadą określoną dla ubezpieczenia 
w Wartości rzeczywistej.
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4. Odtworzenie mienia może nastąpić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym miejscu niż dotychczasowa 
lokalizacja tego mienia, o ile przeznaczenie tego mienia będzie zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem  
i nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu 
ustawy Prawo wodne. W takim przypadku wysokość odszkodowania nie przekracza kwoty, jaka zostałaby 
wypłacona Ubezpieczonemu, gdyby odtworzenie mienia nastąpiło w dotychczasowej lokalizacji, i nie 
uwzględnia kosztów zakupu gruntu.

5. Jeśli uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu mienia, a jego samodzielny zakup 
nie jest możliwy albo naprawienie lub odtworzenie takiego elementu jest ekonomicznie nieuzasadnione,  
w wartości Szkody uwzględnia się koszt nabycia całego podzespołu.

6. Jeśli nie można odtworzyć przedmiotu z powodu zaprzestania jego produkcji, wartość Szkody ustalana jest  
w oparciu o koszt nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, o tych samych lub najbardziej zbliżonych 
parametrach technicznych, w tym wydajności.

7. Wartość Szkody, o której mowa w ust. 1 i 2, jest korygowana w następujący sposób:
1) wartość Szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, czyli wartość mienia, które może być przeznaczone 

do dalszego użytku, sprzedaży, naprawy lub przerobienia,
2) wartość Szkody pomniejsza się także w przypadku niedoubezpieczenia i zastosowania zasady proporcji, 

zgodnie z postanowieniami ust. 8 i 9.
8. Jeśli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego w Systemie na sumy stałe lub Systemie na sumy 

zmienne, określona w Dokumencie ubezpieczenia, jest niższa od jego wartości ustalonej na dzień powstania 
Szkody zgodnie z rodzajem wartości, w której została określona suma ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), to 
wartość Szkody jest zmniejszana w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje 
do jego wartości w dniu powstania Szkody (zasada proporcji).

9. Korekty wartości Szkody ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się, jeśli:
1) wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu Szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu,
2) wartość Szkody przekracza wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu Szkody (Szkoda całkowita),
3) wartość Szkody nie przekracza 50 000 PLN,
4) suma ubezpieczenia mienia określona w Wartości księgowej brutto jest równa jego wartości ewidencyjnej 

(Wartości księgowej brutto) wynikającej z ksiąg rachunkowych Ubezpieczonego.

Ustalenie wysokości odszkodowania
§ 14

1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej udokumentowanej wartości Szkody ustalonej 
zgodnie z § 13, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia lub uzgodniony w Umowie limit albo podlimit 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem postanowień określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia oraz 
następujących zasad:
1) do wartości Szkody dolicza się poniesione koszty ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia 

Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz koszty dodatkowe, o których 
mowa § 6 ust. 6,

2) od tak wyliczonej kwoty odejmuje się Franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w Dokumencie 
ubezpieczenia. W przypadku Szkód, do których mogą mieć zastosowanie różne Franszyzy redukcyjne, 
od wyliczonej kwoty odejmuje się najwyższą z nich.

2. 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.

SEKCJA II – Ubezpieczenie utraty zysku brutto

Definicje dodatkowe – Sekcja II
§ 15

1. Definicje wymienione w tym paragrafie stanowią uzupełnienie definicji wymienionych w § 2.
2. Pojęcia występujące w OWU dotyczące Ubezpieczenia utraty zysku brutto mają następujące znaczenie:

1) Działalność operacyjna (ubezpieczona działalność) – działalność operacyjna w rozumieniu ustawy  
o rachunkowości, do prowadzenia której Ubezpieczony wykorzystuje mienie objęte ochroną w ramach 
Ubezpieczenia mienia (Sekcji I),
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2) Franszyza redukcyjna – w odniesieniu do Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) – określona  
w Dokumencie ubezpieczenia wartość, wyrażona jako wartość kwotowa, procentowa lub czasowa  
(w dniach), o którą pomniejszane jest każde odszkodowanie. Wartość czasowej Franszyzy redukcyjnej 
jest wyliczana jako iloczyn średniej dziennej wartości Utraty zysku brutto w Okresie odszkodowawczym 
oraz liczby dni określonej w Dokumencie ubezpieczenia,

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

4) Koszty stałe (ubezpieczone koszty działalności) – standardowe koszty Działalności operacyjnej 
Ubezpieczonego, 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:
a) deklarowany przez Ubezpieczającego i określony w Dokumencie ubezpieczenia przewidywany 

maksymalny okres przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej prowadzonej przez 
Ubezpieczonego, 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 Ubezpieczonemu do odtworzenia tego mienia, ponownego rozpoczęcia 
prowadzenia Działalności operacyjnej i uzyskania Obrotu, jaki Ubezpieczony osiągnąłby, gdyby 
Szkoda w mieniu nie powstała,

b) 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 (Sekcji II) i zawartej Umowy ubezpieczenia,

6) Obrót – suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczonemu 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 
Ubezpieczonego produkcją, sprzedażą produktów, towarów i materiałów lub świadczonymi usługami, jeśli 
koszty, które te środki publiczne kompensują, ujmowane są w księgach rachunkowych Ubezpieczonego  
w kosztach Działalności operacyjnej,

7) Obrót roczny – Obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania 
Szkody w mieniu, skorygowany proporcjonalnie do długości Maksymalnego okresu odszkodowawczego 
(jeśli jest inny niż 12 miesięcy), z zastrzeżeniem § 20 ust. 4,

8) Obrót standardowy – Obrót uzyskany w analogicznym okresie równym Okresowi odszkodowawczemu 
z okresu bezpośrednio poprzedzającego Szkodę w mieniu odpowiadającego Maksymalnemu okresowi 
odszkodowawczemu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4,

9) Okres odszkodowawczy – rzeczywisty okres przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej 
prowadzonej przez Ubezpieczonego, 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 
Ubezpieczonego Działalności operacyjnej, jednak nie dłużej niż Maksymalny okres odszkodowawczy,

10) Szkoda w mieniu – Szkoda, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność w ramach Ubezpieczenia mienia 
(Sekcji I) zgodnie z OWU i zawartą Umową,

11) Utrata zysku brutto – strata finansowa powstała w Okresie odszkodowawczym wskutek przerwy lub 
zakłóceń w Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczonego, będących bezpośrednim 
następstwem Szkody w mieniu, polegająca na nieosiągnięciu prognozowanego Zysku brutto w wyniku 
spadku Obrotu lub poniesienia Zwiększonych kosztów działalności, pomniejszona o zaoszczędzone  
w Okresie odszkodowawczym Koszty stałe, których Ubezpieczony 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, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4,

13) Zwiększone koszty działalności – udokumentowane i uzasadnione, dodatkowe lub zwiększone koszty 
Działalności operacyjnej (niestandardowe stałe i zmienne koszty) poniesione przez Ubezpieczonego 
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 w okresie oraz wartości produktów, półproduktów i produkcji w toku według 

stanu na koniec okresu, a
b) sumą wartości Kosztów zmiennych w okresie 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 
Ubezpieczonego w ramach Działalności operacyjnej.
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Przedmiot ubezpieczenia
§ 16

1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) jest prognozowany 
Zysk brutto, który Ubezpieczony 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 ochroną objęte są również Zwiększone koszty działalności.

Zakres ubezpieczenia
§ 17

1. W ramach Sekcji II WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto, powstałą wskutek Szkody 
w mieniu, poniesioną przez Ubezpieczonego w Okresie odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny 
okres odszkodowawczy, z zastrzeżeniem postanowień § 18 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 mienia (Sekcji I).

3. Ubezpieczenie utraty zysku brutto obejmuje Utratę zysku brutto wskutek Szkody w mieniu w takim zakresie, 
w jakim zostało zawarte Ubezpieczenie mienia, z zastrzeżeniem że:
1) rozszerzenie zakresu Ubezpieczenia mienia w ramach Sekcji I o klauzule dodatkowe do Sekcji I lub 

postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU nie skutkuje automatycznym rozszerzeniem zakresu 
Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) o te klauzule dodatkowe i postanowienia dodatkowe lub 
odmienne od OWU,

2) klauzule dodatkowe do Sekcji I lub postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU wprowadzone do 
Ubezpieczenia mienia, które mają zastosowanie do Ubezpieczenia utraty zysku brutto, są wskazane, pod 
rygorem nieważności, w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli w tych klauzulach dodatkowych do Sekcji I 
lub postanowieniach dodatkowych lub odmiennych od OWU w ramach Ubezpieczenia mienia wskazano 
limity odpowiedzialności, to limity te są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie w odniesieniu do 
Ubezpieczenia mienia i Ubezpieczenia utraty zysku brutto,

3) zakres Ubezpieczenia utraty zysku brutto może zostać ograniczony, w stosunku do zakresu Ubezpieczenia 
mienia, do Utraty zysku brutto wskutek Szkody w mieniu w następstwie wybranych Zdarzeń losowych 
wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia.

4. Zakres Ubezpieczenia utraty zysku brutto może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej składki o klauzule 
dodatkowe ujęte w Załączniku nr 1 do OWU (Klauzule dodatkowe do Sekcji II), który stanowi integralną część 
OWU. Włączenie klauzuli do Umowy ubezpieczenia jest potwierdzone w Dokumencie ubezpieczenia.

5. W ramach Ubezpieczenia utraty zysku brutto WARTA zwraca Ubezpieczonemu poniesione Zwiększone 
koszty działalności:
1) w granicach sumy ubezpieczenia – do wysokości limitu odpowiedzialności, o którym mowa w § 20 ust. 1 

pkt 1 ppkt 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.

6. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, w ramach Ubezpieczenia utraty zysku brutto WARTA zwraca 
Ubezpieczonemu również następujące poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty powstałe  
w związku z Utratą zysku brutto, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność:
1) koszty wynagrodzenia głównego księgowego odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Ubezpieczonego, biegłego rewidenta badającego te księgi albo eksperta zewnętrznego powołanego  
przez Ubezpieczonego za zgodą WARTY, należnego tej osobie z tytułu wyliczenia wysokości poniesionych 
strat i wysokości roszczenia, o którym mowa w § 30 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 Ubezpieczonego,

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

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

Koszty te pokrywane są ponad sumę ubezpieczenia, do łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach zawartej Umowy ubezpieczenia.
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7. Uzgodnione z Ubezpieczającym koszty objęte ochroną w ramach Umowy są każdorazowo wymienione 
w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli rodzaj kosztu ujętego w OWU nie jest wymieniony w Dokumencie 
ubezpieczenia, przyjmuje się, że nie jest objęty ochroną w ramach Umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 18

1. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym paragrafie stanowią uzupełnienie 
wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności określonych w §§ 7–8. Postanowienia §§ 7–8 mają zastosowanie  
w Ubezpieczeniu mienia (Sekcji I) i odpowiednio również bezpośrednio w Ubezpieczeniu utraty zysku brutto 
(Sekcji 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 mienia (Sekcji 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,
3) nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczonego w przywracaniu przerwanej lub zakłóconej Działalności 

operacyjnej po Szkodzie w mieniu, decyzji Ubezpieczonego 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 
Ubezpieczonego, 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 Ubezpieczonego niezbędnych do niezwłocznego 
odtworzenia lub naprawy mienia dotkniętego Szkodą lub dalszego prowadzenia Działalności operacyjnej 
przez Ubezpieczonego, w tym wskutek ubezpieczenia mienia w wartości innej niż wartość odtworzeniowa, 
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 ubezpieczenia (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, w tym wskutek utraty lub uszkodzenia nośników 

Danych,
9) innej przyczyny niż Szkoda w mieniu.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) Kosztów zmiennych, które są ponoszone przez Ubezpieczonego standardowo w niezakłóconym Szkodą 

w mieniu procesie produkcji, sprzedaży lub świadczenia usług, takich jak: zużycie surowców, pozostałych 
materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, usługi zagospodarowania odpadów, usługi 
transportowe materiałów, towarów 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 Ubezpieczonego, 
tj. w rozumieniu ustawy o rachunkowości:
a) pozostałych przychodów operacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień § 15 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 § 17 ust. 6 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 § 17 ust. 6 pkt 2.
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Suma ubezpieczenia
§ 19

1. Suma ubezpieczenia Zysku brutto lub określony w Ubezpieczeniu utraty zysku brutto limit odpowiedzialności 
stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II),  
z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wspólnych dla Ubezpieczenia utraty zysku brutto oraz 
Ubezpieczenia mienia, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2.

2. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
3. Jeśli nie zaznaczono inaczej, limity i podlimity odpowiedzialności określone w OWU i Dokumencie 

ubezpieczenia obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz 
ulegają pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

4. Jeśli w Umowie w ramach limitu odpowiedzialności zastosowanie ma podlimit odpowiedzialności, 
to odszkodowanie wypłacone w ramach podlimitu odpowiedzialności pomniejsza również limit 
odpowiedzialności.

5. 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 ubezpieczenia.

6. Suma ubezpieczenia powinna opierać się na wartości Zysku brutto faktycznie osiągniętego przez 
Ubezpieczonego w roku obrotowym zakończonym na dzień jej ustalania, ale odpowiadać prognozowanej 
wartości Zysku brutto, który Ubezpieczony 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 tym suma ubezpieczenia powinna być skalkulowana:
1) przy założeniu, że Maksymalny okres odszkodowawczy może rozpocząć się w każdym, nawet 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 Ubezpieczonego,

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

Ustalenie wartości i zakresu Utraty zysku brutto
§ 20

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 Ubezpieczony 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.

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

3. 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 (zasada proporcji).

4. Przy wyliczaniu wartości Utraty zysku brutto: Obrót roczny, Obrót standardowy, Wskaźnik zysku brutto, 
zwiększenie kosztów Działalności operacyjnej i oszczędności w Kosztach stałych ustala się na podstawie 
danych Ubezpieczonego (w tym finansowych, produkcyjnych, sprzedażowych) z okresu poprzedzającego 
Szkodę w mieniu i z Okresu odszkodowawczego, z uwzględnieniem dynamiki wzrostu albo spadku, 
sezonowości, trendów rynkowych, inflacji oraz innych szczególnych okoliczności, uwarunkowań i czynników, 
które miały lub mają wpływ na przebieg Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczonego przed 
lub po powstaniu Szkody w mieniu lub wpłynęłyby na przebieg tej działalności, gdyby Szkoda w mieniu nie 
wystąpiła.
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W szczególności w odniesieniu do Obrotu rocznego, Obrotu standardowego oraz Wskaźnika zysku brutto 
uwzględnienie wspomnianych okoliczności, uwarunkowań i czynników ma na celu ustalenie ich wartości  
w taki sposób, aby odpowiadały możliwie dokładnie wartościom, jakie zostałyby osiągnięte, gdyby Szkoda  
w mieniu nie wystąpiła.

Ustalenie wysokości odszkodowania
§ 21

1. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej udokumentowanej wartości Utraty zysku brutto 
ustalonej zgodnie z § 20, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia lub uzgodniony w Umowie limit 
odpowiedzialności, z uwzględnieniem postanowień 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 § 17 ust. 5 pkt 2 oraz dodatkowe koszty, o których mowa  
w § 17 ust. 6,

2) od tak wyliczonej kwoty odejmuje się Franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w Dokumencie 
ubezpieczenia. W przypadku Utraty zysku brutto, do której mogą mieć zastosowanie różne Franszyzy 
redukcyjne, od wyliczonej kwoty odejmuje się najwyższą z nich.

2. W przypadku roszczenia, którego wartość została określona w walucie obcej, do ustalenia wartości Utraty 
zysku brutto i wysokości odszkodowania w złotych polskich zastosowanie mają zasady obowiązujące 
w księgach rachunkowych Ubezpieczonego lub, jeśli nie ma możliwości ich zastosowania, miesięczne 
kursy średnioważone danej waluty obcej ogłoszone przez NBP dla poszczególnych miesięcy Okresu 
odszkodowawczego.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności
§ 22

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 albo pierwszej raty składki – w takim przypadku 
odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki albo 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 § 25.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia
§ 23

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, złożonego na formularzu 
WARTY lub innym dokumencie w formie pisemnej, stanowiącego integralną część Umowy ubezpieczenia. 
Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany podać wymagane przez WARTĘ 
dane niezbędne do oceny ryzyka i zawarcia Umowy.

2. Jeśli wniosek o zawarcie Umowy złożony przez Ubezpieczającego nie zawiera wszystkich danych wymaganych 
przez WARTĘ albo został sporządzony wadliwie, Ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie WARTY,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy.

3. WARTA może uzależnić zawarcie Umowy od uzyskania dodatkowych informacji związanych z oceną 
ryzyka, przeprowadzenia jej w miejscu ubezpieczenia lub zobowiązania się Ubezpieczonego do realizacji  
w uzgodnionych terminach zaleceń sformułowanych przez WARTĘ.

4. Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeśli wiedział o zawarciu Umowy, zobowiązani są:
1) podać do wiadomości WARTY wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA pytała we wniosku albo 

przed zawarciem Umowy w innych pismach. Jeśli Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela 
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 
W razie zawarcia przez WARTĘ Umowy ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne,

2) zgłaszać do WARTY w czasie trwania Umowy ubezpieczenia zmiany okoliczności, o których mowa w pkt 1, 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
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5. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 4, nie 
zostały podane do jej wiadomości. Jeśli do naruszenia postanowień określonych w ust. 4 doszło z winy umyślnej, 
w razie wątpliwości przyjmuje się, że Szkoda w Ubezpieczeniu mienia lub strata finansowa w Ubezpieczeniu 
utraty zysku brutto są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. WARTA potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Dokumentem ubezpieczenia.
7. Wykaz przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w Systemie na sumy stałe w ramach Ubezpieczenia 

mienia (Sekcji I), zawierający ich dane identyfikacyjne, jednostkowe sumy ubezpieczenia i rodzaj wartości 
oraz wskazanie lokalizacji (miejsca ubezpieczenia) stanowi integralną cześć Umowy. Jeśli wykaz ten nie został 
załączony do Dokumentu ubezpieczenia, przyjmuje się, że w ramach Ubezpieczenia mienia ochroną objęte 
jest całe mienie (kategorii określonej w Dokumencie ubezpieczenia), które znajduje się w ubezpieczonej 
lokalizacji.

Umowa na cudzy rachunek
§ 24

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. Jeśli 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. Ubezpieczony, który został poinformowany o zawarciu Umowy na jego rachunek, jest odpowiedzialny, 
oprócz Ubezpieczającego, za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia z wyjątkiem 
obowiązków spoczywających wyłącznie na Ubezpieczającym określonych w § 27 ust. 3.

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

Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia
§ 25

1. Jeśli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a gdy jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. Jeśli 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 ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a odpowiedzialność WARTY wygasa:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
2) w przypadku nieopłacenia składki albo pierwszej raty składki w ustalonym terminie, jeśli WARTA ponosi 

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

3) w przypadku niezapłacenia 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 przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty  
w dodatkowym terminie spowoduje ustanie odpowiedzialności, a Ubezpieczający nie opłaci składki  
w tym terminie – z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty,

4) z dniem zakończenia działalności przez Ubezpieczonego, tj. z dniem wykreślenia Ubezpieczonego  
z właściwego rejestru,

5) z dniem przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot, chyba że WARTA została uprzednio o tym 
powiadomiona i wyraziła zgodę na przeniesienie praw z Umowy ubezpieczenia na podmiot przejmujący.

3. Dodatkowo odpowiedzialność WARTY ustaje w następujących przypadkach:
1) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia przedmiotu objętego ochroną w Systemie na pierwsze ryzyko 

– w odniesieniu do tego przedmiotu, lub z dniem wyczerpania się limitu lub podlimitu odpowiedzialności 
– w odniesieniu do rodzaju mienia, szkód, kosztów lub zakresów, dla których wprowadzono w Umowie ten 
limit lub podlimit odpowiedzialności,

2) gdy przedmiot ubezpieczenia został zbyty przez Ubezpieczonego – 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 ubezpieczenia na nabywcę.
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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 ubezpieczenia pozostaje w dotychczasowym miejscu ubezpieczenia  
i w użytkowaniu przez Ubezpieczonego. Odpowiedzialność WARTY nie ustaje również wskutek  
powrotnego przejścia na Ubezpieczonego własności mienia uprzednio przewłaszczonego,

3) z dniem likwidacji, wycofania z obrotu, utraty wartości handlowej, upływu terminu ważności mienia 
objętego ochroną ubezpieczeniową – w odniesieniu do tego mienia,

4) z dniem wyłączenia z użytkowania Budynku lub Budowli objętych ochroną ubezpieczeniową –  
w odniesieniu do tego obiektu i mienia znajdującego się w nim, chyba że WARTA została o tym powiadomiona 
i potwierdziła w Dokumencie ubezpieczenia kontynuację ochrony dla tych przedmiotów ubezpieczenia,

5) z dniem zawieszenia lub zaprzestania Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczonego, 
z przyczyn zależnych od niego, innych niż Szkoda objęta zakresem ubezpieczenia – w odniesieniu do 
Ubezpieczenia utraty zysku brutto.

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

Składka ubezpieczeniowa
§ 26

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się w Umowie ubezpieczenia na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy 
składek, po dokonaniu oceny ryzyka, a jej wysokość zależy od: rodzaju działalności prowadzonej w miejscu 
ubezpieczenia, długości okresu ubezpieczenia oraz Maksymalnego okresu odszkodowawczego (jeśli ma 
zastosowanie w Umowie), zakresu ochrony, wysokości sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności, 
Franszyz redukcyjnych, lokalizacji miejsca ubezpieczenia, rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, konstrukcji 
obiektów i zastosowanych technicznych środków zabezpieczenia mienia, dotychczasowego przebiegu 
ubezpieczenia, warunków płatności składki oraz innych parametrów wynikających z oceny ryzyka.

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest przez WARTĘ indywidualnie, jeśli do Umowy ubezpieczenia 
zostały wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od określonych w OWU.

3. Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się 
inaczej.

4. Wysokość oraz termin płatności składki (albo rat składki) są określone w Dokumencie ubezpieczenia.
5. Jeśli składka opłacana jest przelewem bankowym, za datę zapłacenia składki albo jej raty uznaje się dzień 

zlecenia zapłaty na właściwy rachunek bankowy WARTY, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowały się środki pieniężne w kwocie wystarczającej do zrealizowania tej operacji. W każdym innym 
przypadku za datę zapłacenia składki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego WARTY kwotą składki 
albo jej raty. Za zapłatę składki albo jej raty uważa się zapłatę kwoty określonej w Dokumencie ubezpieczenia.

6. W ubezpieczeniu mienia w Systemie na sumy zmienne zastosowanie ma składka zaliczkowa, która podlega 
rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Jest ona ustalana i rozliczana w następujący sposób:
1) przy zawarciu Umowy Ubezpieczający opłaca bezzwrotną składkę zaliczkową w wysokości nie mniejszej 

niż 50% składki naliczonej od sumy ubezpieczenia ustalonej zgodnie z definicją § 2 ust. 2 pkt 40  
i zadeklarowanej przez Ubezpieczającego we wniosku,

2) Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do 
wiadomości WARTY wartość stanów Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich z ostatniego dnia 
każdego miesiąca okresu ubezpieczenia,

3) na podstawie tych danych WARTA ustala składkę należną, która jest równa iloczynowi średniej arytmetycznej 
rzeczywistej wartości Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich z okresu ubezpieczenia i stawki 
przyjętej w Umowie odpowiednio dla Środków obrotowych i Mienia osób trzecich,

4) jeśli składka należna jest wyższa od zapłaconej składki zaliczkowej, Ubezpieczający jest zobowiązany,  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od WARTY dokumentu rozliczeniowego, dopłacić różnicę pomiędzy 
składką należną i zapłaconą składką zaliczkową,

5) jeśli Ubezpieczający w wymaganym terminie nie poda do wiadomości WARTY danych, o których mowa 
w pkt 2, przyjmuje się, że rzeczywista wartość mienia objętego ochroną w Systemie na sumy zmienne  
w okresie ubezpieczenia jest równa jego sumie ubezpieczenia zadeklarowanej przez Ubezpieczającego we 
wniosku. WARTA wystawia dokument rozliczeniowy, zgodnie z którym Ubezpieczający jest zobowiązany 
dopłacić różnicę pomiędzy składką naliczoną od przyjętej w Umowie zadeklarowanej sumy ubezpieczenia 
i zapłaconą składką zaliczkową.
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7. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia rozliczeniu podlega również składka z tytułu automatycznego pokrycia 
wzrostu wartości mienia, o którym mowa w § 11. Jeśli nie umówiono się inaczej, jest ona ustalana i rozliczana 
w następujący sposób:
1) Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do 

wiadomości WARTY wartość Budynków, Budowli, Lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia i sprzętu 
elektronicznego nabytych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia oraz wartość inwestycji 
przeprowadzonych w okresie ubezpieczenia,

2) na podstawie tych danych WARTA ustala dodatkową składkę należną, która jest równa iloczynowi łącznej 
wartości nabytego mienia i przeprowadzonych inwestycji i 50% stawki przyjętej w Umowie dla danej 
kategorii mienia,

3) Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić dodatkową składkę należną w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
dokumentu rozliczeniowego.

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

9. Jeśli zgodnie z zapisami § 25 ustanie odpowiedzialność WARTY lub Umowa ulegnie rozwiązaniu przed 
upływem okresu ubezpieczenia, na jaki ją zawarto, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot zapłaconej składki 
za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

10. Składka z tytułu zawartej Umowy jest naliczana i rozliczana zgodnie z zasadą pro rata temporis, czyli za każdy 
dzień ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień OWU dotyczących rozliczeń składki z tytułu 
automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia, składek zaliczkowych, zmiany wysokości składki, o której 
mowa w § 25 ust. 4, oraz ustępu następnego.

11. Sposób naliczenia składki dodatkowej lub rozliczenia składki wynikających ze zmian postanowień Umowy 
wprowadzonych do niej, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą WARTY, w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia, zostanie każdorazowo uzgodniony przez strony. Dotyczy to w szczególności rozliczeń 
wynikających ze zmiany zakresu ubezpieczenia oraz uzupełniania sum ubezpieczenia, limitów lub podlimitów 
odpowiedzialności obniżonych o kwoty wypłaconego odszkodowania.

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
§ 27

1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są:
1) podać do wiadomości WARTY okoliczności i zmiany okoliczności, o które WARTA pytała przed zawarciem 

Umowy ubezpieczenia, zgodnie z § 23 ust. 4,
2) prowadzić księgi rachunkowe, ewidencję mienia oraz przechowywać i chronić dokumentację finansową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących ochrony, użytkowania  

i przechowywania mienia, w szczególności: przepisów prawa budowlanego, prawa pracy, przepisów BHP,  
o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie wartości pieniężnych, o dozorze technicznym, norm dotyczących 
budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,

4) przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta lub dostawcy w zakresie warunków użytkowania oraz sposobu 
przechowywania mienia objętego ochroną,

5) utrzymywać mienie i jego zabezpieczenia w należytym stanie technicznym, w tym wykonywać okresowe 
przeglądy, badania, bieżącą konserwację, usuwać stwierdzone wady i usterki, oraz przestrzegać 
powszechnie przyjętych środków ostrożności i działań zapobiegawczych w celu minimalizowania ryzyka 
powstania Szkody,

6) utrzymywać wymagany przez WARTĘ poziom zabezpieczenia mienia, o którym mowa w § 28,
7) do realizacji uzgodnionych przez strony Umowy działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wymienionych 

w Dokumencie ubezpieczenia, w szczególności do realizacji w ustalonych terminach zaleceń 
sformułowanych przez WARTĘ po przeprowadzonej ocenie ryzyka.

2. Dodatkowo Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są umożliwić WARCIE przeprowadzenie oceny 
ryzyka w miejscu ubezpieczenia. Ocena ryzyka w miejscu ubezpieczenia może zostać przeprowadzona przed 
zawarciem lub w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczający jest zobowiązany:
1) opłacić składkę z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia i udzielonej przez WARTĘ ochrony 

ubezpieczeniowej, zgodnie z zasadami określonymi w § 26,
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2) w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia albo w innym uzgodnionym terminie podać 
do wiadomości WARTY informacje niezbędne do rozliczenia składki z tytułu ubezpieczenia mienia  
w Systemie na sumy zmienne (§ 26 ust. 6), automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia (§ 26  
ust. 7) lub ubezpieczenia odpowiedzialności dodatkowej w Ubezpieczeniu utraty zysku brutto  
(Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej), jeśli miały zastosowanie w zawartej Umowie,

3) jeśli Umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek, dopełnić obowiązków określonych  
w § 24.

4. W razie niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 2–7, WARTA może odmówić 
wypłaty odszkodowania lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość, jeśli naruszenie danego obowiązku 
przyczyniło się do powstania lub zwiększenia rozmiaru Szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie  
okoliczności powstania Szkody lub wysokości odszkodowania. W razie niedopełnienia obowiązków 
wymienionych w ust. 1 pkt 1, zastosowanie mają postanowienia § 23 ust. 5.

5. Jeśli Umowa obejmuje Ubezpieczenie utraty zysku brutto (Sekcję II), zapisy ust. 1–4 stosuje się także 
odpowiednio do Utraty zysku brutto.

Zabezpieczenie mienia
§ 28

1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do zabezpieczenia mienia co najmniej na poziomie 
wymaganym przez WARTĘ, określonym w tym paragrafie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na podstawie oceny ryzyka WARTA może określić indywidualne, dla danego podmiotu, przedmiotu lub 
miejsca ubezpieczenia, minimalne wymogi zabezpieczenia mienia. Są one wymienione w Dokumencie 
ubezpieczenia.

3. Zabezpieczenie mienia na poziomie wymaganym przez WARTĘ oznacza, że spełnione są łącznie następujące 
wymogi:
1) poziom i zakres zastosowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony mienia oraz dobór 

technicznych zabezpieczeń jest zgodny z wymogami prawa i dostosowany do rodzaju i sposobu 
użytkowania mienia oraz rodzaju prowadzonej działalności,

2) Budynki, Budowle, wolno stojące urządzenia techniczne i technologiczne oraz zbiorniki poza Budynkami 
są posadowione i wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami branżowymi, a ich 
eksploatacja odbywa się w oparciu o pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia (jeśli było wymagane przepisami prawa),

3) obiekty budowlane (Budynki, Budowle) i związane z nimi instalacje (w szczególności elektryczne, gazowe, 
wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym 
przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi  
w przepisach prawa, normach technicznych lub zaleceniach producenta lub dostawcy,

4) obiekty budowlane lub Lokale, w których znajduje się ubezpieczone mienie, posiadają ściany, stropy, 
podłogi i dachy wykonane z materiałów oraz w technologii odpowiadającej wymaganiom wynikającym 
z przeznaczenia i usytuowania obiektu oraz zabezpieczone otwory, które uniemożliwiają dostęp do 
ubezpieczonego mienia bez użycia siły lub narzędzi,

5) wszystkie elementy konstrukcyjne Budynku, Budowli lub Lokalu są w należytym stanie technicznym, 
właściwie zamontowane, osadzone i konserwowane,

6) zastosowane techniczne zabezpieczenia mienia są sprawne, czynne i posiadają przeglądy i badania 
wymagane przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy.

4. Dodatkowo spełnione są łącznie następujące warunki:
1) drzwi zewnętrzne, okna i inne otwory prowadzące do obiektu budowlanego lub Lokalu, w którym 

znajduje się ubezpieczone mienie, są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone  
i zamknięte, aby nie było możliwe ich wyłamanie lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi, ani otwarcie 
bez użycia podrobionym lub dopasowanym kluczem, w tym kluczem elektronicznym,

2) drzwi zewnętrzne prowadzące do obiektu budowlanego lub Lokalu są zamykane na:
a) minimum dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe umieszczone na oddzielnych 

skoblach albo
b) jeden zamek wielopunktowego ryglowania – mechaniczny wielozastawkowy lub elektromechaniczny 

albo
c) pojedynczy zamek mechaniczny wielozastawkowy lub elektromechaniczny lub kłódkę 

wielozastawkową, jeśli ustanowiono Stały dozór lub zainstalowano system alarmowy, tj. system 
sygnalizacji włamania i napadu spełniający wymagania normy PN-EN 50131-1, w brzmieniu 
obowiązującym w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia,
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3) jeśli drzwi zewnętrzne do obiektu budowlanego lub Lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, 
nie są zabezpieczone w sposób określony w pkt 1 i 2, to wymagania dotyczące drzwi zewnętrznych odnoszą 
się do drzwi wewnętrznych prowadzących do pomieszczeń z ubezpieczonym mieniem,

4) okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory:
a) w Lokalach znajdujących się w piwnicach, suterynach i na parterze,
b) w Lokalach znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad 

nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów,
c) na strychach i w piwnicach, z których jest przejście do dalszych pomieszczeń,
są na całej powierzchni zabezpieczone kratami stałymi lub ruchomymi, roletami lub żaluzjami 
przeciwwłamaniowymi, okiennicami stalowymi albo szybami o zwiększonej odporności na włamanie (co 
najmniej klasy P3/P3A). 
Ruchome zabezpieczenia są zamykane na co najmniej jeden zamek mechaniczny wielozastawkowy lub 
elektromechaniczny lub kłódkę wielozastawkową. Jeśli nie zastosowano ruchomych zabezpieczeń, otwory 
zewnętrzne posiadają antywłamaniowe klamki z zamkiem wielozastawkowym,

5) postanowienia pkt 4 nie mają zastosowania w obiektach budowlanych lub Lokalach, w których ustanowiono 
Stały dozór lub zainstalowano system alarmowy, tj. system sygnalizacji włamania i napadu spełniający 
wymagania normy PN-EN 50131-1, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia,

6) klucze do obiektów budowlanych, Lokali lub pomieszczeń – objętych ochroną lub w których znajduje się 
ubezpieczone mienie – są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp 
do nich osobom nieuprawnionym. W razie zgubienia lub zaginięcia kluczy lub kluczy zapasowych (w tym 
kluczy elektronicznych), Ubezpieczony po uzyskaniu o tym wiadomości zobowiązany jest niezwłocznie 
dokonać wymiany lub przeprogramowania zamknięcia,

7) elementy obiektów i urządzeń budowlanych lub Lokali oraz urządzenia zamontowane, ze względu na 
swoje przeznaczenie, na stałe na zewnątrz tych obiektów są przytwierdzone w sposób, który uniemożliwia 
ich wymontowanie bez użycia siły lub narzędzi,

8) w odniesieniu do ubezpieczonego mienia, które jest przechowywane na placu składowym (na 
wolnym powietrzu), w szczególności pojazdów, maszyn, sprzętu budowlano-montażowego, maszyn 
samobieżnych:
a) plac składowy jest zlokalizowany na terenie wydzielonym, ogrodzonym, zamkniętym i oświetlonym  

w porze nocnej oraz objęty Stałym dozorem,
b) drzwi pojazdów i maszyn są zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp 

osób nieuprawnionych, a kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych, w tym klucze elektroniczne, są 
zdeponowane w pomieszczeniu lub schowku w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób 
nieuprawnionych.

5. W odniesieniu do Wartości pieniężnych zabezpieczenie mienia na poziomie wymaganym przez WARTĘ 
oznacza, że są one przechowywane i transportowane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony 
wartości pieniężnych. Ponadto spełnione są wymogi określone w ust. 3. 
W przypadku Wartości pieniężnych, dla których wspomniane rozporządzenie nie określa szczególnych 
wymogów zabezpieczenia, uznaje się, że są one zabezpieczone na poziomie wymaganym przez WARTĘ, 
jeśli spełnione są warunki określone w ust. 3 i 4 oraz urządzenia do przechowywania Wartości pieniężnych 
są trwale przymocowane do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia (podłoża lub ściany), w którym się 
znajdują. Wymóg ten nie dotyczy kaset stalowych, kas fiskalnych oraz urządzeń o ciężarze przekraczającym 
300 kg.

Postępowanie w przypadku Szkody
§ 29

1. W razie zaistnienia Zdarzenia losowego, które może spowodować Szkodę w ubezpieczonym mieniu, 
Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są użyć dostępnych im środków w celu ratowania mienia oraz 
zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

2. W przypadku powstania Szkody Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeśli wiedział o zawarciu ubezpieczenia, 
dodatkowo zobowiązani są:
1) niezwłocznie zawiadomić o Szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania 

Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkoda powstała w wyniku 
przestępstwa,

2) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody, o których mowa  
w § 32,

3) zabezpieczyć zapisy z elektronicznych systemów dozorowania do dyspozycji Policji lub innych 
uprawnionych służb oraz WARTY, do czasu ich przekazania,
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4) zawiadomić WARTĘ o powstaniu Szkody niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej powstania 
lub uzyskania o niej wiadomości. Jeśli 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 telefonicznie, przez stronę internetową WARTY, 
e-mail lub stosowną aplikację i powinno zawierać informacje o dacie, godzinie, miejscu, przedmiocie  
i okolicznościach powstania Szkody,

5) zezwolić WARCIE na przeprowadzenie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania Szkody 
i wysokości odszkodowania, udzielić WARCIE wyjaśnień oraz przedstawić pełną dokumentację techniczną 
i księgową mienia, w tym dokumenty związane z jego zakupem i eksploatacją, a także umożliwić dostęp do 
miejsca i przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie,

6) pozostawić bez zmian miejsce i stan przedmiotu ubezpieczenia spowodowany Zdarzeniem losowym do 
czasu przeprowadzenia przez WARTĘ oględzin. 
WARTA nie może powoływać się na ten warunek, jeśli zmiany te były niezbędne do ratowania mienia lub 
zmniejszenia rozmiarów Szkody, WARTA wyraziła zgodę na taką zmianę albo nie przeprowadziła oględzin 
w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o Szkodzie,

7) zachować wszystkie uszkodzone części oraz udostępnić je na żądanie WARTY do oględzin,
8) przedstawić Dokument ubezpieczenia, protokół szkody, który uwzględnia istotne dla sprawy okoliczności 

i dowody, wykaz przedmiotów ubezpieczenia objętych Zdarzeniem z dokładnym wyliczeniem  
poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołu szkody, i informacją o podwójnym lub wielokrotnym 
ubezpieczeniu przedmiotów, jeśli taka sytuacja ma miejsce, ponadto cesję praw do odszkodowania  
i inne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie roszczenia np. oferty zakładów naprawczych z określeniem 
przewidywanego kosztu naprawy przedmiotu ubezpieczenia, dokumenty i rachunki potwierdzające 
dokonanie naprawy lub odtworzenie mienia.

3. Jeśli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wywiąże się  
z obowiązków określonych w ust. 1, WARTA jest wolna od odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego 
powodu.

4. Jeśli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wywiąże się  
z obowiązku określonego w ust. 2 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 losowego.
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.

5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych 
w ust. 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.

6. Jeżeli Ubezpieczony odzyskał mienie będące przedmiotem Szkody w stanie niezmienionym, WARTA jest 
wolna od obowiązku wypłaty odszkodowania, a jeśli odszkodowanie zostało wypłacone, Ubezpieczony 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WARCIE wypłaconą kwotę. W razie odzyskania przedmiotów  
w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi podlega kwota odpowiadająca wartości mienia w dniu 
odzyskania, pomniejszona o koszty odzyskania mienia poniesione przez Ubezpieczonego.

Postępowanie w przypadku Utraty zysku brutto
§ 30

1. W przypadku powstania Szkody w mieniu, która może spowodować Utratę zysku brutto, Ubezpieczający  
i Ubezpieczony zobowiązani są, niezależnie od obowiązków określonych w § 29, podjąć wszystkie konieczne 
działania, w tym uzgodnione z WARTĄ, w celu uniknięcia lub ograniczenia Utraty zysku brutto.

2. Dodatkowo Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeśli wiedział o zawarciu ubezpieczenia, zobowiązani są:
1) niezwłocznie powiadomić WARTĘ o możliwej Utracie zysku brutto wskutek zaistniałej Szkody w mieniu, 

w tym szkody w mieniu w rozumieniu postanowień klauzul dodatkowych do Sekcji II, o ile zostały włączone 
do Umowy – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania Szkody w mieniu lub od dnia, w którym 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony dowiedział się o niej, zapisy § 29 ust. 2 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, w tym dotyczące 
szkody w mieniu w rozumieniu zapisów klauzul dodatkowych do Sekcji II, o ile zostały włączone do Umowy,

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.
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3. Jeśli Ubezpieczający lub Ubezpieczony 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 lub Ubezpieczony 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 i szkodzie w mieniu w rozumieniu postanowień klauzul dodatkowych do Sekcji II, o ile zostały włączone 
do Umowy, nie mają zastosowania, jeśli WARTA w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała 
wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości.

5. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 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
§ 31

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaistnieniu Zdarzenia losowego 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 losowego.

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, to zawiadamia na piśmie osobę 
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie, o przyczynach 
niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub w części.

6. W odniesieniu do Ubezpieczenia utraty zysku brutto, 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), 
Ubezpieczony 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 Ubezpieczonego lub osobę występującą z roszczeniem, wskazując 
okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz 
informując o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Roszczenia regresowe WARTY
§ 32

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

2. Roszczenie regresowe, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na WARTĘ, jeśli sprawcą Szkody lub Utraty 
zysku brutto jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub 
Pracownik Ubezpieczonego, chyba że osoby te wyrządziły Szkodę lub Utratę zysku brutto umyślnie.

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

4. Jeśli Ubezpieczony, 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 Ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.
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Skargi i zażalenia
§ 33

1. Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane do WARTY przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia:
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.

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 wniosek o rozpatrzenie sporu 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 ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów  
o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego, uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy 
uprawnionego z Umowy ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe
§ 34

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 albo na adres jednostki WARTY (w której zawarto Umowę ubezpieczenia) 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. OWU mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od 1 stycznia 2022 roku.

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz BIELEC

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – Klauzule dodatkowe

Klauzule dodatkowe do Sekcji I

Za opłatą dodatkowej składki, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą WARTY, do Umów ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie OWU w zakresie Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) mogą mieć zastosowanie poniższe 
klauzule.

Klauzula ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. WARTA odpowiada za Szkody, które powstały w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu  

ubezpieczenia wskutek wybranych Zdarzeń losowych wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia,  
z zastrzeżeniem postanowień §§ 7–8 oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU  
i Dokumencie ubezpieczenia.

2. Zakresem ubezpieczenia mogą być objęte następujące Zdarzenia losowe: Pożar, Wybuch, Dym, Sadza, 
Uderzenie pioruna, Upadek statku powietrznego, Powódź, Wiatr, Deszcz, Grad, Śnieg i lód, Trzęsienie, 
Zapadanie lub Osuwanie się ziemi, Lawina, Uderzenie pojazdu, Huk ponaddźwiękowy, Przepięcie 
spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, Zalanie, 
Stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, Dewastacja, Kradzież z włamaniem i Rabunek.

3. Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych może zostać rozszerzone za opłatą dodatkowej składki o inne 
klauzule dodatkowe do Sekcji I ujęte w Załączniku nr 1 do OWU.

Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o ubezpieczenie Wartości pieniężnych w czasie transportu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Pod pojęciem transportu Wartości pieniężnych należy rozumieć ich przenoszenie lub przewożenie przez 

osobę upoważnioną, od momentu przejęcia przez tę osobę Gotówki lub Pozostałych wartości pieniężnych 
do momentu przekazania ich osobie upoważnionej do odbioru.

3. W odniesieniu do Wartości pieniężnych w czasie transportu zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo 
Szkody powstałe bezpośrednio wskutek Rabunku lub zaboru mienia, dokonanego lub usiłowanego, w związku 
z następującymi Zdarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonego 
mienia:
1) nagłym zgonem lub rozstrojem zdrowia osoby wykonującej transport,
2) nieszczęśliwym wypadkiem osoby wykonującej transport, tj. nagłym Zdarzeniem wywołanym przyczyną 

zewnętrzną, w następstwie którego ta osoba, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia lub zmarła,

3) uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu użytego do transportu wskutek Pożaru, Wybuchu, Uderzenia 
pioruna lub wypadku środka transportu, tj. Zdarzenia polegającego na nagłym działaniu siły mechanicznej 
w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewróceniu się, 
wywróceniu się, spadnięciu lub zatonięciu pojazdu.

4. WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkodę do wysokości limitu uzależnionego od sposobu wykonywania 
transportu oraz zabezpieczenia technicznego, określonego w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony 
wartości pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 5, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności 
określonego w Dokumencie ubezpieczenia.

5. W odniesieniu do Szkód powstałych w Wartościach pieniężnych w czasie transportu, który zgodnie ze 
wspomnianym rozporządzeniem nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, WARTA 
odpowiada do podlimitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 PLN na jedno zdarzenie i 40 000 PLN na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż do wysokości limitu odpowiedzialności 
określonego w Dokumencie ubezpieczenia.

6. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 

Przepięcia innego niż Przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, 
obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy 
linii napowietrznej, złącza),

2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy 
przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów 
napięciowych,

3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,  
o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i 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 już w obrocie gospodarczym.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia awarii elektrycznej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii elektrycznej ubezpieczonego 

mienia z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn  
i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli jest ono:
1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile 

przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu 
do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz
3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie  

z przeznaczeniem.
2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, 
obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy 
linii napowietrznej, złącza),

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,  
o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i 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 już w obrocie gospodarczym.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia awarii mechanicznej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii mechanicznej ubezpieczonych 

maszyn i urządzeń z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych 
części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli są one:
1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile 

przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu 
do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz
3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie  

z przeznaczeniem.
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2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:
1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia 

– nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego 
unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,  
o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i 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 już w obrocie gospodarczym,

4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 

określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii elektrycznej i Awarii mechanicznej 

ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, stacjonarnego lub przenośnego, jeśli jest on:
1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile 

przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu 
do eksploatacji oraz

2) sprawny technicznie i czynny oraz
3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie  

z przeznaczeniem.
2. Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną w miejscu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami § 4 OWU, z zastrzeżeniem 

że przenośny sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną także na terenie Unii Europejskiej.
3. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej  
z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego 
 nieprzenoszącego prawa własności,

2) w sprzęcie elektronicznym, którego wiek, liczony od daty produkcji do dnia zawarcia Umowy, przekracza 
8 lat,

3) w przenośnym sprzęcie elektronicznym, które powstały w wyniku Kradzieży z włamaniem z pojazdu, jeśli:
a) sprzęt przewożony lub pozostawiony w pojeździe nie został zamknięty w bagażniku lub innym schowku 

wewnątrz pojazdu, w taki sposób, aby nie był widoczny z zewnątrz pojazdu,
b) pojazd używany do transportu nie został zamknięty w sposób określony w instrukcji obsługi pojazdu  

i nie został włączony system zabezpieczenia pojazdu, jeśli pojazd taki system posiada, lub w momencie 
Szkody był on niesprawny,

4) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia 
– nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego 
unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

5) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,  
o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć,

6) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i 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 już w obrocie gospodarczym.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem 

przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub 
robót montażowych, pod warunkiem że:
1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz 

koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty wymienionej w Dokumencie ubezpieczenia,
2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie 

na użytkowanie,
3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma 

wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie  

z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych 
robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:
1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót – do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który 

obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia 
oraz

2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia tego mienia.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 

określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na lub powstałe wskutek Katastrofy 

budowlanej.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym 

się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):
1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu 
lub konstrukcji dachu.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury przechowywania
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonych Środkach obrotowych lub Mieniu 

osób trzecich, które zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane  
w urządzeniach chłodniczych lub chłodniach, powstałe wskutek niedotrzymania wymaganej temperatury  
ich przechowywania będącej następstwem:
1) Awarii elektrycznej lub Awarii mechanicznej instalacji i urządzeń chłodniczych, w których są 

przechowywane,
2) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody powstałe wskutek:
1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego 

z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
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4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec 
dostawcy energii elektrycznej,

5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy 
ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek Aktów 

terroryzmu.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek:

1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
2) gróźb lub fałszywych alarmów,
3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek Strajków, 

rozruchów, zamieszek społecznych.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek Aktów terroryzmu 

lub sabotażu.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 

określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w ramach Sekcji I
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) zostaje rozszerzony o ubezpieczenie Zwiększonych kosztów 

działalności, czyli udokumentowanych i ekonomicznie uzasadnionych dodatkowych lub zwiększonych 
(niestandardowych) kosztów Działalności operacyjnej poniesionych przez Ubezpieczonego w Okresie 
odszkodowawczym w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku Obrotu w Okresie odszkodowawczym 
wskutek Szkody w mieniu.

2. W odniesieniu do klauzuli zastosowanie mają definicje pojęć ujęte w § 15 OWU, z uwzględnieniem definicji  
w § 2 OWU.

3. WARTA zwróci Ubezpieczonemu Zwiększone koszty działalności poniesione w Okresie odszkodowawczym, 
jednak nie dłuższym niż okres niezbędny do przywrócenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
mienia do stanu technicznego sprzed Szkody i nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy.

4. WARTA obejmuje ochroną Zwiększone koszty działalności niezależenie od wysokości Franszyzy redukcyjnej, 
która ma zastosowanie do Szkody w mieniu skutkującej koniecznością poniesienia tych Zwiększonych 
kosztów działalności.

5. W odniesieniu do ubezpieczenia Zwiększonych kosztów działalności w ramach Sekcji I zastosowanie mają 
wyłączenia odpowiedzialności określone w § 18 OWU. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów bezpośrednio związanych z usunięciem Szkody w mieniu, w tym kosztów ratowania 

ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o których mowa  
w § 6 ust. 5 OWU oraz kosztów dodatkowych, o których mowa § 6 ust. 6 OWU i innych kosztów poniesionych  
w celu odtworzenie lub naprawienie mienia dotkniętego Szkodą,

2) kosztów poniesionych w celu przygotowania roszczenia z tytułu Ubezpieczenia mienia.
6. Wartość czasowej Franszyzy redukcyjnej jest wyliczana jako iloczyn średniej dziennej wartości kosztów  

w Okresie odszkodowawczym i liczby dni określonej w Dokumencie ubezpieczenia.
7. Maksymalny okres odszkodowawczy dla Zwiększonych kosztów działalności, limit odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną określono w Dokumencie 
ubezpieczenia.
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Klauzule dodatkowe do Sekcji II

Za opłatą dodatkowej składki, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą WARTY, do Umów ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie OWU w zakresie Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) mogą mieć zastosowanie 
poniższe klauzule.

Klauzula A – dostawców i odbiorców
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Utratę zysku brutto powstałą wskutek szkody w mieniu 

dostawcy lub odbiorcy wskazanego w Dokumencie ubezpieczenia (nazwa, adres siedziby), poniesioną przez 
Ubezpieczonego w Okresie odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 18 OWU oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU  
i Dokumencie ubezpieczenia.

2. Na potrzeby tej klauzuli przez szkodę w mieniu dostawcy lub odbiorcy rozumie się uszkodzenie, zniszczenie 
lub utratę mienia dostawcy lub odbiorcy, która:
1) powstała wskutek jednego lub wielu z następujących Zdarzeń losowych: Pożaru, Wybuchu, Dymu, Sadzy, 

Uderzenia pioruna, Upadku statku powietrznego, Powodzi, Wiatru, Deszczu, Gradu, Śniegu i lodu, 
Trzęsienia, Zapadania lub Osuwania się ziemi, Lawiny, Uderzenia pojazdu, Huku ponaddźwiękowego, 
Przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, Upadku przedmiotów na ubezpieczone 
mienie, Zalania,
z zastrzeżeniem, że definicje wymienionych powyżej pojęć, ujęte § 2 ust. 2 OWU, stosuje się w odniesieniu 
do mienia dostawcy lub odbiorcy,

2) powstała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) i WARTA ponosiłaby za nią odpowiedzialność w ramach OWU i zawartej Umowy ubezpieczenia.

3. Przez dostawcę lub odbiorcę rozumie się kontrahenta, który dostarcza lub odbiera bezpośrednio do lub od 
Ubezpieczonego materiały (surowce), półprodukty i produkty gotowe, towary lub usługi. Pojęcie dostawcy 
nie obejmuje dostawców energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych.

4. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Utratę zysku brutto wskutek szkody w mieniu dostawcy lub odbiorcy 
nieuwzględnionego w Dokumencie ubezpieczenia.

5. Postanowienie § 20 ust. 3 OWU dotyczące zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie 
nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego z tytułu tej klauzuli.

6. Maksymalny okres odszkodowawczy dla Utraty zysku brutto w następstwie szkód w mieniu dostawców lub 
odbiorców, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę 
redukcyjną określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula B – braku dostępu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Utratę zysku brutto powstałą wskutek szkody w mieniu 

znajdującym się w sąsiedztwie ubezpieczonej lokalizacji, co uniemożliwia lub ogranicza do niej dostęp 
(niezależnie od tego, czy mienie Ubezpieczonego zostało dotknięte Szkodą), poniesioną przez 
Ubezpieczonego w Okresie odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 18 OWU oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU  
i Dokumencie ubezpieczenia.

2. Na potrzeby tej klauzuli przez szkodę w mieniu znajdującym się w sąsiedztwie ubezpieczonej lokalizacji 
rozumie się uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia, która:
1) powstała wskutek jednego lub wielu z następujących Zdarzeń losowych: Pożaru, Wybuchu, Dymu, Sadzy, 

Uderzenia pioruna, Upadku statku powietrznego, Powodzi, Wiatru, Deszczu, Gradu, Śniegu i lodu, 
Trzęsienia, Zapadania lub Osuwania się ziemi, Lawiny, Uderzenia pojazdu, Huku ponaddźwiękowego, 
Przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, Upadku przedmiotów na ubezpieczone 
mienie, Zalania,
z zastrzeżeniem, że definicje wymienionych powyżej pojęć, ujęte § 2 ust. 2 OWU, stosuje się również  
w odniesieniu do mienia znajdującego się w sąsiedztwie ubezpieczonej lokalizacji,

2) powstała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w obszarze wokół ubezpieczonej lokalizacji o promieniu 
określonym w Dokumencie ubezpieczenia,

3) i WARTA ponosiłaby za nią odpowiedzialność w ramach OWU i zawartej Umowy ubezpieczenia.
3. Postanowienie § 20 ust. 3 OWU dotyczące zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie 

nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego z tytułu tej klauzuli.
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4. Maksymalny okres odszkodowawczy dla Utraty zysku brutto w następstwie braku dostępu do ubezpieczonej 
lokalizacji, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę 
redukcyjną określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula C – braku dostawy mediów
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Utratę zysku brutto powstałą wskutek szkody w mieniu dostawcy 

mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu), poniesioną przez Ubezpieczonego w Okresie 
odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 18 OWU oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia.

2. Na potrzeby tej klauzuli przez szkodę w mieniu dostawcy mediów rozumie się uszkodzenie, zniszczenie lub 
utratę mienia dostawcy mediów, która:
1) powstała wskutek jednego lub wielu z następujących Zdarzeń losowych: Pożaru, Wybuchu, Dymu, Sadzy, 

Uderzenia pioruna, Upadku statku powietrznego, Powodzi, Wiatru, Deszczu, Gradu, Śniegu i lodu, 
Trzęsienia, Zapadania lub Osuwania się ziemi, Lawiny, Uderzenia pojazdu, Huku ponaddźwiękowego, 
Przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, Upadku przedmiotów na ubezpieczone 
mienie, Zalania,
z zastrzeżeniem, że definicje wymienionych powyżej pojęć, ujęte § 2 ust. 2 OWU, stosuje się w odniesieniu 
do mienia dostawcy mediów,

2) powstała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) i WARTA ponosiłaby za nią odpowiedzialność w ramach OWU i zawartej Umowy ubezpieczenia.

3. WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Utratę zysku brutto spowodowaną brakiem lub ograniczeniem 
dostaw mediów w następstwie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty elektroenergetycznych linii przesyłowych  
i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą 
mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza), lub ich elementów.

4. Postanowienie § 20 ust. 3 OWU dotyczące zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie 
nie ma zastosowania do odszkodowania wypłacanego z tytułu tej klauzuli.

5. Maksymalny okres odszkodowawczy dla Utraty zysku brutto w następstwie braku dostawy mediów, 
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną 
określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:
1. Suma ubezpieczenia Zysku brutto zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku zostaje powiększona  

o odpowiedzialność dodatkową, w wysokości 25% tej sumy ubezpieczenia, w celu ograniczenia niedoszacowania 
sumy ubezpieczenia Zysku brutto, o którym mowa w § 20 ust. 3 OWU.

2. Suma tych wartości, czyli sumy ubezpieczenia Utraty zysku brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczającego 
we wniosku oraz uzgodnionej wartości odpowiedzialności dodatkowej, jest wymieniona w Dokumencie 
ubezpieczenia, jako suma ubezpieczenia Zysku brutto (przyjęta w Umowie) i stanowi górną granicę 
odpowiedzialności WARTY, o której mowa w § 19 ust. 1 OWU.

3. W związku z wprowadzeniem odpowiedzialności dodatkowej do Umowy, w Ubezpieczeniu utraty zysku 
brutto (Sekcji II) zastosowanie ma składka zaliczkowa, która podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia. Jest ona ustalana i rozliczana w następujący sposób:
1) przy zawarciu Umowy Ubezpieczający opłaca składkę zaliczkową w wysokości 80% składki naliczonej od 

sumy ubezpieczenia Utraty zysku brutto, o której mowa w ust. 2,
2) Ubezpieczający jest zobowiązany, w terminie do 4 miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia, podać 

do wiadomości WARTY rzeczywistą wartość Zysku brutto osiągniętego przez Ubezpieczonego w okresie 
ubezpieczenia, wyliczoną w oparciu o formularz WARTY dotyczący kalkulacji sumy ubezpieczenia Zysku 
brutto, przy czym jeśli Maksymalny okres odszkodowawczy wynosił:
a) do 12 miesięcy – Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić wartość Zysku brutto za okres  

12 miesięcy poprzedzających koniec okresu ubezpieczenia,
b) ponad 12 miesięcy – Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić wartość Zysku brutto za taką samą 

liczbę miesięcy poprzedzających koniec okresu ubezpieczenia, jak liczba miesięcy Maksymalnego 
okresu odszkodowawczego,
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3) na podstawie tych danych WARTA ustala składkę należną, która jest równa iloczynowi rzeczywistej 
wartości Zysku brutto osiągniętego w okresie ubezpieczenia i stawki przyjętej w Umowie, i rozlicza 
składkę zaliczkową zgodnie z poniższymi zasadami:
a) jeśli składka należna jest wyższa od zapłaconej składki zaliczkowej, Ubezpieczający jest zobowiązany, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego, dopłacić różnicę pomiędzy składką 
należną i zapłaconą składką zaliczkową,

b) jeśli składka należna jest niższa od zapłaconej składki zaliczkowej, WARTA zwraca Ubezpieczającemu 
różnicę pomiędzy zapłaconą składką zaliczkową i składką należną, jednak nie więcej niż 35% składki 
zaliczkowej, w terminie 14 dni od dnia przekazania Ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego,

c) jeśli Ubezpieczający w wymaganym terminie nie poda do wiadomości WARTY informacji, o których 
mowa w pkt 2, przyjmuje się, że rzeczywista wartość Zysku brutto osiągniętego przez Ubezpieczonego 
w okresie ubezpieczenia jest równa sumie ubezpieczenia Zysku brutto przyjętej w Umowie (zgodnie  
z ust. 2). WARTA wystawia dokument rozliczeniowy, zgodnie z którym Ubezpieczający jest  
zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy składką naliczoną od sumy ubezpieczenia Zysku brutto 
przyjętą w Umowie i zapłaconą składką zaliczkową,

4) jeśli rzeczywista wartość Zysku brutto osiągniętego przez Ubezpieczonego jest wyższa o nie więcej 
niż 5% od sumy ubezpieczenia Zysku brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczającego we wniosku, 
Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dopłaty składki, chyba że WARTA wypłaciła lub jest 
zobowiązana wypłacić Ubezpieczonemu odszkodowanie z tytułu Ubezpieczenia utraty zysku brutto  
w wysokości przekraczającej składkę zaliczkową. W takim przypadku zasady określone w pkt 3 stosuje się 
odpowiednio.

4. WARTA ma prawo zweryfikować podaną rzeczywistą wartość Zysku brutto na podstawie danych z ksiąg 
rachunkowych i innych wewnętrznych ewidencji i dokumentów Ubezpieczonego, przedłożonych przez 
Ubezpieczającego.
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTA 
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE

WARTAdbaoPani/Panadane,dlategowtrosceoichbezpieczeństwoprosimyozapoznaniesięzklauzulamiinformacyjnymidotyczącymiichprzetwarzania.

DLA UBEZPIECZAJĄCEGO DLA UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR 
I DANE KONTAKTOWE

AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestTowarzystwoUbezpieczeńiReasekuracji,,WARTA”S.A.zsiedzibąwWarszawie,RondoI.Daszyńskiego1,00-843Warszawa
(„WARTA”).Zadministratoremmożnasiękontaktowaćpisemniepodpodanymadresemsiedzibylubwsposóbwskazanynastroniewww.warta.pl.

ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

WARTAuzyskałaPani/PanadaneosoboweodUbezpieczającegowzwiązkuzezłożonym
przezniegownioskiemosporządzenieofertyubezpieczenialubwzwiązkuzzawarciem
umowyubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZET WARZANIA 
DANYCH

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) ocenyryzykaubezpieczeniowego,wyliczeniaskładkiubezpieczeniowejorazobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenianapodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowej

ireasekuracyjnej,doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeń;
2) zapobieganiaiwykrywaniaprzestępczości–napodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnejprzez5lat,awprzypadkuprzedsiębiorcówprzez10lat

odzawarciaumowyubezpieczenia;
3) reasekuracjiryzyka–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.zmniejszeniaryzykaubezpieczeniowegozwiązanegozzawartąumową,

doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeńdlaobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenia;
4) windykacjiidochodzeniaroszczeńorazobronyprawWARTYwpostępowaniachprzedsądamiiorganamipaństwowymi–napodstawieprawnieuzasadnionegointeresuWARTY,

tj.możliwościdochodzeniaroszczeńlubobronyprzedroszczeniami,doczasuupływuterminówprzedawnieniaroszczeńprzysługującychWARCIEbądźprzedawnieniakaralności
czynupopełnionegonaszkodęWARTY;

5) marketinguwłasnychproduktówlubusługWARTY,wtymprofilowaniawceluokreśleniapreferencji lubpotrzebwzakresieproduktówubezpieczeniowychifinansowychoraz
wceluprzedstawieniaodpowiedniejoferty,napodstawieprawnieuzasadnionegointeresurealizowanegoprzezWARTĘ,tj.promowaniawłasnychproduktówlubusługWARTY,
doczasuwyrażeniaprzezPanią/Panasprzeciwuwobecprzetwarzaniadanychosobowychwtymcelu;

6) dochodzeniaroszczeńregresowychprzezWARTĘ(wprzypadkuwypłatyprzezWARTĘodszkodowanianaPani/Panarzeczzaszkodęwyrządzonąprzezosobętrzecią)–na
podstawieprzepisówkodeksucywilnego,przezokresprzedawnieniaroszczeńprzysługującychPani/Panuwzględemosobytrzeciejodpowiedzialnejzaszkodę;

7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona),w tymobsługi zgłoszenia,wydania decyzji ubezpieczeniowej iwypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – napodstawie
umowy,przepisówodziałalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnejorazprzepisówkodeksucywilnego,domomentuwydaniaprzezWARTĘdecyzjiwprzedmiociewypłaty
odszkodowanialubinnegoświadczenia,atakżewcelurozpatrywaniareklamacji(oilezostaniezłożona)–napodstawieprzepisóworozpatrywaniureklamacji,apoupływie
tegookresuwcelacharchiwizacyjnychnawypadekzgłoszeniakolejnejszkodylubdodatkowychroszczeń–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzez
WARTĘ,tj.obronyprzedroszczeniami,przezokresprzedawnieniaprzysługującychPani/Panuroszczeń;

8) ustalaniarezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówwypłacalnościirezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówrachunkowości,wtymwcelachstatystycznych,na
podstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej,przezokresobowiązywaniaumowy,przezokreslikwidacjiszkodywprzypadkuzgłoszeniaszkodylub
innegoroszczeniaorazprzezczastrwaniaewentualnychpostępowańsądowychzwiązanychzdochodzonymprzezPanią/Panaroszczeniem;

9) rachunkowym,napodstawieprzepisóworachunkowości,przezokreswskazanywtychprzepisach,przedłużonyookresdochodzeniaroszczeń;
10)ocenysatysfakcjizusługWARTY–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprzebieguipodnoszeniastandardówrealizowanych

usługnapodstawiezebranychprzez WARTĘopinii,przezokresobowiązywaniaumowyubezpieczeniaa takżewokresienastępującymporozpatrzeniuroszczeńowypłatę
odszkodowanialubświadczeniazgłoszonychdoWARTY;

11)rozpatrywaniawniosków,skarg i reklamacji innychniżzwiązanezprocesem likwidacji szkody–napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,
wcelacharchiwizacyjnych,napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) dostępudo swoichdanych– czyli uzyskaniaod WARTYpotwierdzenia, czyprzetwarzane sąPani/Panadaneosobowe;uzyskania ich kopii oraz informacjim.in. o: celach

przetwarzania,kategoriachdanych,kategoriachodbiorcówdanych,planowanymokresieichprzechowywaniaiźródleichpozyskaniaprzezWARTĘ;
2) ichsprostowania–czylipoprawienialubuzupełnieniadotyczącychPani/Panadanychosobowych,któresąnieprawidłowelubniekompletne;
3) ichusunięcia–wprzypadkachwskazanychwart.17ogólnegorozporządzeniaoochroniedanych,wszczególnościwprzypadku,gdydaneosoboweniesąjużniezbędnedo

celów,wktórychzostałyzebrane,lubzłożonyzostałskutecznysprzeciwwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowych(oileniezakłócatorealizacjiumowylubobowiązków
WARTYwynikającychzprzepisówprawa);

4) ograniczeniaprzetwarzania–czyli zaprzestaniaprzetwarzania,wszczególności,gdykwestionujePani/Panprawidłowośćdanychosobowych lubwnosi sprzeciwwobec ich
przetwarzania–naokrespozwalającyWARCIEzweryfikowaćzasadnośćżądania;

5) przenoszeniaswoichdanych–czylidouzyskaniaod WARTYwustrukturyzowanym,powszechnieużywanym formacienadającymsiędoodczytumaszynowegoPani/Pana
danychosobowych,którePani/Pandostarczył(a)WARCIEiktóreWARTAprzetwarzanapodstawiePani/PanazgodylubnapodstawiezawartejzPanią/Panemumowy.Ponadto
maPani/Panprawozażądać,abyWARTAprzesłałainnemuadministratorowiPani/Panadaneosobowe,oilejesttotechniczniemożliwe;

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanychprzezWARTĘ,wtymprofilowanianatejpodstawie,orazdowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingu
bezpośredniego przez WARTĘ; Pomimo sprzeciwu WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionychpodstawdoprzetwarzania,nadrzędnychwobecinteresów,prawiwolnościosoby,którejdanedotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń.
PrzysługujePani/PanuprawodowniesieniawdowolnymmomenciesprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingubezpośredniegoprzez
WARTĘ;

7) wniesieniaskargidoOrganuNadzoruwzakresiedanychosobowych(jestnimPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych).
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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