
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od wszystkich ryzyk o symbolu C0186 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń (Sekcja I OWU), maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i wyposażenia (Sekcja II OWU) w eksploatacji oraz utraty 
zysku brutto wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń (Sekcja III OWU). 
Ubezpieczenie utraty zysku stanowi dodatek/suplement do ubezpieczenia maszyn i urządzeń w Sekcji I OWU i skierowane jest do przedsiębiorców, którzy 
prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, tzw. „pełną księgowość”.

W Sekcji I OWU:
ü  maszyny i urządzenia różnych branż i przemysłów (stacjonarne

i mobilne)

W Sekcji II OWU:
ü maszyny i urządzenia budowlane
ü sprzęt, zaplecze i wyposażenie budowlane

W Sekcji III OWU:
ü zysk brutto wskutek szkód w maszynach i urządzeniach

W Sekcji I i II OWU ubezpieczenie obejmuje nagłe, nieprzewidziane  
i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenie, 
uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia z jakiejkolwiek 
innej przyczyny niż wyłączona w OWU, np. awarii mechanicznej lub  
elektrycznej, błędu w obsłudze (Sekcja I OWU), pożaru, kradzieży  
z włamaniem, rabunku, dewastacji (Sekcja II OWU).

W Sekcji III OWU ubezpieczenie obejmuje utratę przewidywanego 
zysku brutto (oraz wzrost kosztów wytwarzania w ramach sumy 
ubezpieczenia utraty zysku), który przedsiębiorca osiągnąłby z tytułu 
wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby 
działalność prowadzona przez niego w miejscu ubezpieczenia nie 
została przerwana lub zakłócona na skutek zaistnienia szkody  
w maszynach i/lub urządzeniach w następstwie zdarzeń  
ubezpieczonych na podstawie Sekcji I OWU.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest 
w §2, §4–5, §7, §16 Sekcji I OWU, §2–3, §6 Sekcji II OWU oraz §3, §15 
Sekcji III OWU.

Sumę ubezpieczenia ustala się w zależności od rodzaju ubezpieczanego  
mienia i powinna ona odpowiadać jego pełnej wartości w dniu 
rozpoczęcia ubezpieczenia lub kwocie odpowiadającej wysokości 
przewidywanych strat. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty 
zysku powinna odpowiadać wartości przewidywanego zysku brutto  
w maksymalnym okresie odszkodowawczym zadeklarowanym  
przez Ubezpieczonego.

Szczegółowy sposób ustalania sumy ubezpieczenia podany jest w §8 
Sekcji I OWU, §5 Sekcji II OWU oraz §6 Sekcji III OWU.

W Sekcji I i II OWU:
û narzędzi wymiennych
û  części ulegających szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie 

udzielił gwarancji
û materiałów eksploatacyjnych
û fundamentów, chyba że uwzględniono je w sumie ubezpieczenia
û mienia pracującego pod ziemią 

Dodatkowo w Sekcji II OWU:
û taboru pływającego, statków powietrznych

W Sekcji III OWU:
û  kosztów surowców, materiałów oraz energii elektrycznej, chyba że 

są niezbędne do kontynuowania działalności
û podatku od towarów i usług VAT, akcyzowego i opłat celnych
û  kosztów i strat z operacji giełdowych i innych inwestycji kapitałowych 

niezwiązanych z działalnością
û kar pieniężnych, grzywien i odszkodowań
û pozostałych kosztów wymienionych w §5 Sekcji III OWU

W Sekcji I i II OWU:
! ryzyka wojenne, polityczne, nuklearne, społeczne, akty terrorystyczne
! szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
! szkody objęte gwarancją lub rękojmią za wady
! następstwa ciągłej eksploatacji, np. normalne zużycie
!  szkody w trakcie transportu lub samoczynnego przemieszczania się 

poza miejscem ubezpieczenia

Dodatkowo w Sekcji I OWU:
!  pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch chemiczny, huragan, 

powódź, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, zalanie, kradzież 
lub rabunek

Dodatkowo w Sekcji II OWU:
! awaria elektryczna lub mechaniczna

W Sekcji III OWU:
!  utrata zysku brutto wskutek szkody w maszynach i/lub urządzeniach, 

za którą Warta nie ponosi odpowiedzialności lub ponosi
odpowiedzialność na podstawie postanowień lub klauzul
rozszerzających ochronę ubezpieczeniową w Sekcji I OWU

!  brak wystarczających środków finansowych na naprawę lub wymianę 
maszyn i/lub urządzeń we właściwym czasie 

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub ich obniżenia opisane są w: §6, §8–9, §14, §16–17 Sekcji I OWU, 
§4–6 Sekcji II OWU oraz §5, §12, §14–17 Sekcji III OWU.

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

WSZYSTKICH RYZYK (Dział II, Grupy: 9, 16)
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeżeli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytała Warta lub pośrednik ubezpieczeniowy, i które zostały umieszczone we wniosku  

o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie 
Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–    umożliwienie Warcie wykonania lustracji mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, m.in. prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, 

odgromowej, Państwowej Inspekcji Pracy, normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru 
technicznego nad tymi urządzeniami

–     prowadzenie, przechowywanie i chronienie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami wydawanymi przez Ministra Finansów

–    powiadomienie Warty o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyk
–     w razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody – użycie wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia zagrożonego 

mienia

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia, niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     dążenie do zmniejszenia skutków szkody (w tym zapobieżenia utracie zysku lub jego zmniejszenia) samodzielnie lub z pomocą powołanych do 

tego służb
–     zgłoszenie szkody do Warty w ciągu 2 dni roboczych oraz udostępnienie dokumentów związanych z eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, 

udzielenie niezbędnych wyjaśnień i wydanie dowodów, sporządzenie rachunku strat
–     zezwolenie Warcie i/lub powołanym przez nią niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego zysku 

brutto i zakresu zobowiązań, w tym udostępnienie wszystkich ksiąg rachunkowych, pokwitowań, faktur/rachunków, bilansu i innych dowodów 
oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §13–14 Sekcji I OWU oraz §12–13 Sekcji III OWU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie ubezpieczenia. Wysokość 
rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu 
składki z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
–    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta 
–    z chwilą rozwiązania umowy
–     w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia – z chwilą wypłacenia przez Wartę odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia 

określonej dla danego przedmiotu ubezpieczenia, o ile suma ubezpieczenia nie zostanie podwyższona
–     w odniesieniu do ubezpieczenia utraty zysku brutto – także w dniu zaprzestania działalności gospodarczej z innej przyczyny niż szkoda w mieniu 

objęta ochroną ubezpieczeniową lub z chwilą odstąpienia od/rozwiązania umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §10 Sekcji I OWU oraz §8 Sekcji III OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w umowie były zawarte inne ustalenia:
ü we wskazanym w umowie miejscu prowadzenia działalności (miejscu ubezpieczenia)
ü w trakcie przemieszczania/transportu i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, jeżeli zostanie włączone do ubezpieczenia (Sekcja I i II OWU)
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Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeżeli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytała Warta lub pośrednik ubezpieczeniowy, i które zostały umieszczone we wniosku  

o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie 
Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–    umożliwienie Warcie wykonania lustracji mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, m.in. prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, 

odgromowej, Państwowej Inspekcji Pracy, normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru 
technicznego nad tymi urządzeniami

–     prowadzenie, przechowywanie i chronienie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami wydawanymi przez Ministra Finansów

–    powiadomienie Warty o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyk
–     w razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody – użycie wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia zagrożonego 

mienia

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia, niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     dążenie do zmniejszenia skutków szkody (w tym zapobieżenia utracie zysku lub jego zmniejszenia) samodzielnie lub z pomocą powołanych do 

tego służb
–     zgłoszenie szkody do Warty w ciągu 2 dni roboczych oraz udostępnienie dokumentów związanych z eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, 

udzielenie niezbędnych wyjaśnień i wydanie dowodów, sporządzenie rachunku strat
–     zezwolenie Warcie i/lub powołanym przez nią niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego zysku

brutto i zakresu zobowiązań, w tym udostępnienie wszystkich ksiąg rachunkowych, pokwitowań, faktur/rachunków, bilansu i innych dowodów 
oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §13–14 Sekcji I OWU oraz §12–13 Sekcji III OWU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie ubezpieczenia. Wysokość 
rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu 
składki z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień. 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
–    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa została zawarta 
–    z chwilą rozwiązania umowy
–     w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia – z chwilą wypłacenia przez Wartę odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia 

określonej dla danego przedmiotu ubezpieczenia, o ile suma ubezpieczenia nie zostanie podwyższona
–     w odniesieniu do ubezpieczenia utraty zysku brutto – także w dniu zaprzestania działalności gospodarczej z innej przyczyny niż szkoda w mieniu 

objęta ochroną ubezpieczeniową lub z chwilą odstąpienia od/rozwiązania umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §10 Sekcji I OWU oraz §8 Sekcji III OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w umowie były zawarte inne ustalenia:
ü we wskazanym w umowie miejscu prowadzenia działalności (miejscu ubezpieczenia)
ü w trakcie przemieszczania/transportu i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, jeżeli zostanie włączone do ubezpieczenia (Sekcja I i II OWU)

Jak rozwiązać umowę?

–  od umowy można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny, jeżeli umowa 
została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

–  umowę można rozwiązać przed upływem okresu ubezpieczenia w drodze pisemnego wypowiedzenia w razie: 
• zaprzestania prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia – w terminie jednego miesiąca 
•  żądania przez Wartę zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku – w terminie 14 dni ze skutkiem natychmiastowym

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §11 Sekcji I OWU oraz §9 Sekcji III OWU.
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SEKCJA I – UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK 
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia 
zawieranych przez przedsiębiorców tzn. osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą, zwane dalej Ubezpieczającym, z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji 
   WARTA SA, zwanym dalej    WARTĄ.
Niniejszych OWU nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących we własnym imieniu działalność 
zawodową.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takim wypadku 
postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego (w tym obowiązki) stosuje się odpowied-
nio do Ubezpieczonego z wyłączeniem postanowień dotyczących zapłaty składki ubezpieczeniowej lub 
jej zwrotu, zmiany umowy ubezpieczenia, wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia 
§ 2

1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU mogą być ma-
szyny i urządzenia stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na 
podstawie tytułu prawnego i użytkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą.

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą być objęte ubezpieczeniem po pozytywnym 
zakończeniu prób eksploatacyjnych.

3. Maszyny i urządzenia są ubezpieczone w miejscu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od tego, czy są w ruchu, stanie spoczynku lub 
zostały zdemontowane w celu dokonania konserwacji.

§ 3
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) narzędzia wymienne wszelkiego rodzaju, a w szczególności matryce, formy, stemple, narzę-
dzia do obróbki skrawaniem, elektrody;

2) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub 
na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antyko-
rozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, 
przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty;

3) wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne, a w szczególności oleje, smary, paliwa, kata-
lizatory, chłodziwa;

4) fundamenty, chyba że ich wartość uwzględniona została w sumie ubezpieczenia.
§ 4

1. Na wniosek Ubezpieczającego i za dodatkową składkę, ubezpieczeniem mogą zostać objęte 
dodatkowo koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z usuwaniem skutków szkody, 
podlegającej odszkodowaniu w ramach umowy ubezpieczenia, a mianowicie:
1) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy – oraz frachtu 

ekspresowego – Klauzula 006
2) koszty frachtu lotniczego – Klauzula 007

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 zostaną zrekompensowane w granicach wymienionych w doku-
mencie ubezpieczenia sum ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień zawartych w klauzu-
lach nr 006 i 007 i pod warunkiem, że wysokość szkody ustalona na podstawie postanowień § 16 
przekracza wysokość uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.

Zakres ubezpieczenia 
§ 5

1.    WARTA ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego 
ochroną w ramach niniejszych OWU, jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej 
niż wyraźnie wyłączonej w § 6.

2. Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki ubezpieczanego 
przedmiotu. Modyfikacji dokonuje się poprzez zastosowanie wybranych klauzul stanowiących 
integralną część OWU, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszych OWU.

Ograniczenia odpowiedzialności 
§ 6

1.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) spowodowane przez działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, zamknięcie zakładu przez 

właściciela połączone z przerwaniem zatrudnienia, rozruchy, bunt, rewolucję, powstanie, za-
mieszki społeczne i wojskowe, wojnę domową, sabotaż, akty terrorystyczne rozumiane jako 
użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw 
społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia;

2) będące następstwem zajęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze;
3) powstałe wskutek z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że 

w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności;

4) spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym, skażeniem lub zanieczyszcze-
niem odpadami przemysłowymi;

5) za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z ty-
tułu gwarancji lub rękojmi za wady;

6) spowodowane przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubez-
pieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele;

7) będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego 
zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego;

8) spowodowane działaniem wirusów komputerowych;
9) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych 

i remontów;
10) powstałe na skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez doko-

nania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody;
11) górnicze w rozumieniu prawa górniczego.

2. Ponadto    WARTA nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem postanowień § 7, za szkody 
spowodowane przez:

OGÓLNE       WARUNKI UBEZPIECZENIA  
MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK  

z dnia 15 sierpnia 2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 
(TEKST JEDNOLITY) 

Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 
ustawy z dni 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz.U. 2017.1170 j.t z późn. zm.):

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Sekcja I: § 2, § 4 do 5, § 7 
Sekcja II: § 2 do 3
Sekcja III: § 1 ust. 3, § 3

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

Sekcja I:  § 3, § 6, § 8 ust. 5 i 7, 
§ 9 ust. 5, § 14 ust. 6 do 9,
§ 16 ust. 5, §17 ust. 2 do 3

Sekcja II: § 4, § 5 ust. 3 i 7, § 6 ust. 5
Sekcja III:  § 5, § 12 ust. 5, § 14, 

§ 15, § 16 ust. 2,
§ 17 ust.1 do 2 i 4
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1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch chemiczny z przyczyn innych niż spowodo-
wany gazami spalinowymi w kotłach, huragan, powódź, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
lawina, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kana-
lizacyjnych lub technologicznych,

2) kradzież lub rabunek dokonany lub usiłowanie rabunku.
3. Użyte w § 6 ust. 2 określenia należy rozumieć jako:

1) pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił 
się samorzutnie;

2) wybuch chemiczny – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwole-
niem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołana reakcją chemiczną. Do wybuchu chemicz-
nego zalicza się również implozję powstałą w wyniku gwałtownej reakcji chemicznej;

3) huragan – wichura, której działanie może wyrządzić masowe szkody lub wiatr o prędkości nie 
mniejszej niż 24,5 m/s potwierdzony orzeczeniem placówki meteorologicznej;

4) powódź – zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód 
płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, 
spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodo-
wej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód 
przybrzeżnych;

5) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych prze-
strzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka 
(np. szkody górnicze lub budowlane);

6) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością człowieka;
7) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy 

górskich;
8) zalanie wskutek wydobywania się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kanalizacyj-

nych lub technologicznych – szkody powstałe w następstwie:
a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub par 

z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. lub innych przewodów i urządzeń 
technologicznych,

b) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
c) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przy-

czyn niż pożar, o ile nie nastąpiło ono wskutek prób ciśnieniowych, przebudowy lub napra-
wy instalacji tryskaczowej/zraszaczowej lub remontu budynku,

d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej,
e) nieumyślnego zalania przez osoby trzecie.

4.    WARTA nie ponosi także odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, moderni-

zacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn i urządzeń;
2) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń, o których mowa w ust. 1, 2 oraz objętych pokry-

ciem ubezpieczeniowym na podstawie niniejszych OWU.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 
§ 7

1. Odpowiedzialność    WARTY może zostać rozszerzona na wniosek Ubezpieczającego o następu-
jące ryzyka, określone w klauzulach, o których mowa w § 5 ust. 2:
1) pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się 

ziemi, lawiny, zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wod-
no-kanalizacyjnych lub technologicznych, kradzieży z włamaniem, rabunku dokonanego lub 
usiłowania rabunku (Klauzula 311),

2) podczas transportu na terytorium RP wskutek: wypadku drogowego, jakiemu uległ środek 
transportowy, pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, kradzieży 
z włamaniem, rabunku dokonanego lub usiłowania rabunku (Klauzula 312),

3) bezpośrednie uderzenie pioruna, wewnętrzny ogień, wewnętrzny wybuch chemiczny, lub 
szkody powstałe w wyniku gaszenia ognia będącego skutkiem ww. zdarzeń (Klauzula 313).

Suma ubezpieczenia i składka 
§ 8

1. Suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia może być określona 
w następujących wartościach:
1) odtworzeniowej,
2) księgowej brutto.

2. Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn i urządzeń tego samego 
rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych oraz koszty trans-
portu, cła, podatków i innych opłat oraz koszty budowy i/lub montażu, o ile zostały zgłoszone do 
ubezpieczenia.

3. Przez wartość księgową brutto rozumie się księgową wartość początkową maszyn i urządzeń, 
z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający podwyższy wartość ubezpieczanego mienia po-
przez dokonanie zmian technicznych, Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia nowej 
sumy ubezpieczenia.
Nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia następnego po zgłoszeniu jej przez 
Ubezpieczającego.

5. Jeżeli suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczającego dla poszczególnego przedmiotu 
ubezpieczenia jest niższa od sumy ubezpieczenia, która powinna być zgłoszona na początku 
okresu ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania, zgodnie z ust. 1 i 4, wysokość ustalonego od-
szkodowania określonego zgodnie z § 17 ust. 2, ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej 
ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pozostaje do sumy ubezpieczenia, która 
powinna być zgłoszona.

6. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowania wypłacone w danym okresie ubezpiecze-
nia. Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, w danym 
okresie ubezpieczenia, następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej 
składki.

7. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia zgodnie z § 7 pkt 1 (Klauzula 311)    WARTA 
w uzgodnieniu z Ubezpieczającym może wprowadzić w formie limitu ograniczenie odpowiedzial-
ności za szkody w mieniu z tytułu powodzi w zależności od stopnia zagrożenia miejsca ubezpie-
czenia występowaniem powyższego ryzyka.

8. Składka za ubezpieczenie ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o sumy ubezpie-
czenia określone przez Ubezpieczającego, z uwzględnieniem przedmiotu ubezpieczenia, zakre-
su ubezpieczenia, miejsca i okresu ubezpieczenia.

9. Składka ustalona w oparciu o ww. elementy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu ze względu 
na przebieg szkodowy ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia 
§ 9

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, skierowanego do 
   WARTY na formularzu lub w innej formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) miejsce ubezpieczenia;
3) wykaz maszyn i/lub urządzeń z ich danymi identyfikacyjnymi (producent, rok produkcji, typ,  

model, numer fabryczny);
4) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia zgodnie 

z § 8;
5) okres ubezpieczenia;
6) zakres ubezpieczenia.

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony 
wadliwie, Ubezpieczający jest obowiązany na wezwanie    WARTY odpowiednio go uzupełnić, 
względnie sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma    WARTY.

4. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości    WARTY wszystkie znane sobie okolicz-
ności, o które    WARTA zapytywała w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych 

pismach oraz zgłaszać niezwłocznie    WARCIE zmiany tych okoliczności. W razie zawarcia przez 
   WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte oko-
liczności uważa się za nieistotne. 

5.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 4 niniej-
szego paragrafu nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 4 doszło 
z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego na-
stępstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Jeżeli Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, to postanowienie 
ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela Ubezpieczającego.

7. Jeżeli Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone 
w ust.2 - 4 spoczywają odpowiednio na Ubezpieczonym, o ile wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.

8.    WARTA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia w ciągu 14 dni 
od otrzymania wniosku o ubezpieczenie, zawierającego wszystkie dane niezbędne do zawarcia 
umowy ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia 
§ 10

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony, podany w dokumencie ubezpieczenia jako 
okres ubezpieczenia.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność    WARTY rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia 
następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia następnego po 
zapłaceniu składki (w całości lub pierwszej raty).

3. Jeżeli strony umówiły się, że    WARTA ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub 
jej pierwszej raty a składka lub jej pierwsza rata nie została uiszczona w oznaczonym terminie, 
   WARTA może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za 
okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowa ulega 
rozwiązaniu z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

4. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodo-
wać ustanie odpowiedzialności    WARTY wówczas, gdy    WARTA po upływie terminu zapłaty kolej-
nej raty składki wezwała Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 
7 dni od otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

5. Odpowiedzialność    WARTY kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia, o ile przed tym terminem Ubezpieczający nie złożył wnio-

sku o przedłużenie ubezpieczenia;
2) z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 niniej-

szego paragrafu oraz § 11;
3) w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia z chwilą wypłacenia przez    WARTĘ od-

szkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej dla danego przedmiotu 
ubezpieczenia, o ile suma ubezpieczenia nie zostanie podwyższona zgodnie z § 8 ust 6.

§ 11
1. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana:

1) przez Ubezpieczającego, w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia, w przypadku 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia;

2) przez każdą ze stron w drodze 14 dniowego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku określonym w § 13 ust. 5.

2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być za zgodą 
   WARTY potwierdzoną na piśmie, przeniesione na nabywcę przedmiotu. W razie przeniesienia 
praw, o których mowa powyżej, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które cią-
żyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą    WARTY umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia 
obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas 
do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na zbywcę. Jeżeli prawa, o których mowa powyżej, 
nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wyga-
sa z chwilą przejścia przedmiotu na nabywcę.

3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, o ile została ona zawarta na czas 
dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 12
1. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia z przyczyn, o których mowa w § 10 i 11 nie zwalnia 

Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej przez    WARTĘ ochrony 
ubezpieczeniowej.

2. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpiecze-
niowej. Wysokość należnej do zwrotu składki oblicza się proporcjonalnie do niewykorzystanego 
okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Obowiązki Ubezpieczającego 
§ 13

1. Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów dotyczą-
cych ochrony mienia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, odgromowej, Państwowej Inspekcji Pracy, normalizacji i certyfikacji, o bu-
dowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi 
urządzeniami.

2. Ubezpieczający obowiązany jest umożliwić przedstawicielom    WARTY dokonanie lustracji ubez-
pieczonego mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

3.    WARTA zastrzega sobie prawo do dokonywania ponownych lustracji po zawarciu umowy ubez-
pieczenia, o ile uzna to za wskazane. Ubezpieczający jest obowiązany udostępnić przedstawicie-
lowi    WARTY dokumenty związane z eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, a w szczególności 
dokumentację techniczno-ruchową, protokoły remontów, przeglądów konserwacyjnych i badań, 
protokoły pomiarów i prób eksploatacyjnych.

4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić    WARTĘ 
o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na ocenę przyjętego do ubezpieczenia ryzyka, 
o które    WARTA zapytywała we wniosku o ubezpieczenie lub innej formie pisemnej oraz w odnie-
sieniu do normalnych warunków prowadzenia działalności, jakimi są np. zmiana procesów tech-
nologicznych, prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych powstałych w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia lub mających wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
szkody.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek określony w ni-
niejszym ustępie spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że 
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

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

§ 14
1. W razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody w przedmiocie ubezpiecze-

nia, Ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia 
zagrożonego mienia, a w przypadku powstania szkody dążyć do zmniejszenia jej skutków samo-
dzielnie lub z pomocą powołanych do tego służb.

2. O powstaniu szkody Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić    WARTĘ. 
Uważa się, że wymóg ten jest spełniony, gdy Ubezpieczający dokona zgłoszenia poprzez stronę 
www    WARTY lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody lub od 
dnia, w którym dowiedział się o szkodzie, ze wskazaniem charakteru i rozmiaru szkody. W przy-
padku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek zapisy niniejszego ustępu stosuje się również 
do Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu ubezpieczenia na jego 
rachunek.

3. Po zawiadomieniu    WARTY stosownie do ust. 2 Ubezpieczający może przeprowadzić naprawę 
lub wymianę uszkodzonych części pod warunkiem, że    WARTA wyrazi zgodę na taką naprawę 
lub wymianę; we wszystkich innych przypadkach Ubezpieczający obowiązany jest umożliwić  
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przedstawicielowi    WARTY oględziny szkody przed przystąpieniem do naprawy lub wymiany. 
Jeżeli przedstawiciel    WARTY nie przeprowadzi oględzin w ciągu 3 dni roboczych od daty pisem-
nego zawiadomienia o szkodzie, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczający jest uprawniony do 
przystąpienia do napraw lub wymiany.

4. Ubezpieczający obowiązany jest zezwolić    WARCIE na dokonanie czynności niezbędnych 
dla ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, jak również udzielić 
   WARCIE potrzebnych wyjaśnień oraz przedstawić dowody, w tym księgowe, których odpowied-
nio do stanu rzeczy zażąda    WARTA. Ubezpieczający obowiązany jest również sporządzić, na 
podstawie posiadanych materiałów dowodowych i na własny koszt, obliczenie poniesionych strat, 
tzw. rachunek strat.

5. Ponadto w przypadku zajścia jakiegokolwiek zdarzenia, które spowoduje powstanie szkody, 
Ubezpieczający jest obowiązany:
1) zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi lub rzeczoznawcy    WARTY 

w celu przeprowadzenia oględzin;
2) dostarczyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody informacje i dowody, jakich    WARTA 

może zażądać, a w szczególności:
 – dowód ubezpieczenia i opłacenia składki;
 – protokół szkody, uwzględniający istotne dla sprawy okoliczności i dowody;
 – dokładne wyliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołu szkodowego;
 – cesję praw do odszkodowania;
 – inne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie roszczenia, np. fakturę zakupu i wniesio-

nych opłat celnych, oferty zakładów naprawczych z określeniem przewidywanego kosztu 
naprawy.

6. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych 
w ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 i 3 § 13,    WARTA może odpowiednio zmniejszyć 
odszkodowanie, jeżeli niedopełnienie któregoś z tych obowiązków miało wpływ na ustalenie 
okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania. 

7. W przypadku nie wywiązywania się przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego nie-
dbalstwa z obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,    WARTA może odpowied-
nio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli miało to wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło 
   WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

8.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu nie wywiązania się przez 
Ubezpieczającego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązku określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem § 13 ust. 4 nie 
zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia § 13 ust. 4 doszło z winy umyślnej, 
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skut-
kiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Definicja szkody częściowej i całkowitej 
§ 15

1. Za szkodę częściową uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia 
podlegającą odszkodowaniu w ramach niniejszych OWU, której wysokość nie przekroczy warto-
ści rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia z dnia wydarzenia się szkody.

2. Za szkodę całkowitą uważa się utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia podlegającą 
odszkodowaniu w ramach niniejszych OWU, której wysokość jest równa lub przekroczy wartość 
rzeczywistą przedmiotu ubezpieczenia z dnia wydarzenia się szkody.

3. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

Wysokość szkody – wysokość odszkodowania 
§ 16

1. W przypadku szkody częściowej wysokość szkody stanowią następujące koszty:
1) poniesione w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny lub urządzenia do poprzedniego sta-

nu zdatności do użytku;
2) demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw;
3) transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem;
4) cło, podatki i opłaty, w takim rozmiarze, w jakim zostały poniesione przez Ubezpieczającego, 

i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia;
5) określone w § 4 ust. 1, o ile takie koszty zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się:
1) w odniesieniu do przedmiotów, których suma ubezpieczenia została określona zgodnie z § 8 

ust. 1 pkt 1):
a) wartość rzeczywistą przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody;
b) koszty demontażu zniszczonej maszyny;
c) koszty transportu, cła, opłat i podatków, w takim rozmiarze, w jakim zostały poniesione 

przez Ubezpieczającego, i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy 
ubezpieczenia;

2) w odniesieniu do przedmiotów, których suma ubezpieczenia została określona zgodnie z § 8 
ust. 1 pkt 2) i ust. 4: wartość księgową brutto pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

3.    WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione okolicznościami i udokumentowane koszty poniesione 
przez Ubezpieczającego w związku ze zdarzeniem, objętym umową ubezpieczenia w ramach 
niniejszych OWU, a mianowicie:
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpo-

średniego zagrożenia szkodą;
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat;
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia, a 
koszty wymienione w ust. 3 pkt 3) pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia do 10% wyso-
kości szkody ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.

5. Jeżeli koszty określone w ust. 3 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego    WARTA 
pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, 
w jakiej wartość mienia ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia. W przypadku nie-
możności ustalenia tych wartości    WARTA pokryje 50% wartości tych kosztów.

§ 17
1. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania nastąpi na podstawie dowodów, o których 

mowa w § 14 ust. 5.
2. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, o której mowa 

w § 16, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) od ustalonej wysokości szkody potrąca się wartość mienia dotkniętego szkodą, które z uwagi 

na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze do dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki 
lub odbudowy (tj. wartość pozostałości);

2) od wartości ostatecznej sumy wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną 
w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia, przy czym jeżeli na skutek jednego 
zdarzenia zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony więcej niż jeden przedmiot ubez-
pieczenia, od wysokości odszkodowania potrąca się jedną najwyższą franszyzę redukcyjną 
przewidzianą dla tych przedmiotów ubezpieczenia.

3. Łączna wysokość ustalonego odszkodowania za wszystkie szkody powstałe w wyniku jednego 
zdarzenia nie może przekroczyć łącznej kwoty sum ubezpieczenia ustalonych dla poszczegól-
nych przedmiotów ubezpieczenia, które uległy uszkodzeniu. 

Wypłata odszkodowania
§ 18

1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez    WARTĘ zawiadomienia 
o wypadku.

2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności    WARTY albo wy-
sokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 okazało się niemożliwe, odszkodo-
wanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienia tych okoliczności było możliwe.

3. Bezsporną część odszkodowania    WARTA wypłaca w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku.

§ 19
   WARTA obowiązana jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodo-
wania lub jego odmowy, wskazując okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub czę-
ściową odmowę wypłaty odszkodowania i poinformować Ubezpieczającego o możliwości dochodzenia 
roszczenia na drodze sądowej w przypadku, gdy Ubezpieczający nie zgadza się z ustaleniami    WARTY.

Roszczenia regresowe
§ 20

1. Z dniem zapłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego do osoby trzeciej odpowiedzial-
nej za szkodę przechodzi z mocy prawa na    WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. 
Jeżeli    WARTA pokryła tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo w za-
spokojeniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami regresowymi    WARTY.

2. Ubezpieczający na wniosek    WARTY zobowiązany jest przekazać posiadane przez siebie doku-
menty i informacje niezbędne do skutecznego dochodzenia przez    WARTĘ roszczeń regresowych. 

Zawiadomienia i oświadczenia
§ 21

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w niniejszych OWU zawiadomienia i oświadczenia 
   WARTY oraz Ubezpieczającego w związku z umową ubezpieczenia powinny być składane na 
piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesłane listem poleconym na adres jednostki terytorial-
nej    WARTY, na terenie której zawarto umowę ubezpieczenia, a w przypadku    WARTY na adres 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

2. Jeżeli którakolwiek ze stron zmieniła adres siedziby i nie zawiadomiła o tym drugiej strony skie-
rowane na ostatni znany adres pismo wywiera skutki prawne od chwili, w której doszłoby, gdyby 
strona nie zmieniła siedziby.

Postanowienia końcowe 
§ 22

1. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postano-
wienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawy o ra-
chunkowości oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do    WARTY:
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza 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.
Na wniosek klienta    WARTA potwierdza wpływ skargi, zażalenia, reklamacji na piśmie lub ustnie 
w rozmowie telefonicznej.    WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni 
od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicz-
nej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wno-
szący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna 
wyznaczona przez Zarząd    WARTY.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www: https://www.knf.gov.pl),
2) Rzecznik Finansowy (strona www: https://www.rf.gov.pl).

4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według prze-
pisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uprawnionego z umowy z ubezpieczenia, spadkobiercy 
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

5. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
6. OWU maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do 

umów zawieranych od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Wiceprezes Zarządu

Jarosław NIEMIROWSKI

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT

SEKCJA II – UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH,  
SPRZĘTU, ZAPLECZA I WYPOSAŻENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

Postanowienia ogólne 
§ 1

Umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu, zaplecza i wyposażenia od 
wszystkich ryzyk są zawierane na podstawie postanowień niniejszej Sekcji oraz Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk Sekcja I z wyłączeniem: § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, 
§ 16 ust. 2.

Przedmiot ubezpieczenia
§ 2

1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień niniejszej Sekcji 
mogą być:
1) maszyny i urządzenia budowlane,
2) sprzęt, zaplecze i wyposażenie budowlane tj. narzędzia, sprzęt przeciwpożarowy, przenośni-

ki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczasowe takie jak pomieszczenia magazynowe, 
socjalne, warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia oraz instalacja energetyczna i wodna, sta-
nowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu 
prawnego i użytkowane, zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą.

2. Maszyny i urządzenia mogą być objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób 
eksploatacyjnych.

3. Maszyny i urządzenia są ubezpieczone w miejscu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od tego, czy są w ruchu, stanie spoczynku lub 
zostały zdemontowane w celu dokonania konserwacji.

Zakres ubezpieczenia
§ 3

1.    WARTA ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową na podstawie postanowień niniejszej Sekcji, jeśli szkody te powstaną 
z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączone przez postanowienia niniejszej Sekcji.

2. Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji w celu dostosowania do specyfiki ubezpieczanego 
przedmiotu. Modyfikacji dokonuje się poprzez zastosowanie:
1) klauzul nr 001, 006, 007 oraz Klauzuli Reprezentantów wymienionych w załączniku do OWU 

maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk Sekcja I;
oraz

2) klauzul wymienionych w załączniku do OWU maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk 
Sekcja II; 

VMBP v. 2021.02.03
6/12



4

Ograniczenia odpowiedzialności
§ 4

1.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek 

społecznych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów terrorystycznych rozumianych 
jako użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanych 
przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia;

2) zajęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze;
3) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że w razie rażące-

go niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 
słuszności;

4) reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami 
przemysłowymi;

2.    WARTA nie odpowiada ponadto za szkody:
1) spowodowane awarią elektryczną lub mechaniczną, rozerwaniem, zepsuciem, zamarznię-

ciem czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwym smarowaniem lub brakiem oleju lub 
czynnika chłodzącego, jednakże jeżeli w następstwie takiej awarii nastąpi uszkodzenie ze-
wnętrzne to takie uszkodzenie objęte jest ochroną ubezpieczeniową;

2) za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z ty-
tułu gwarancji lub rękojmi za wady;

3) spowodowane przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubez-
pieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub osoby działające z jego upoważnienia i/ub 
w jego imieniu;

4) spowodowane normalnym zużyciem, korozją, utlenieniem, powstawaniem osadów, pogor-
szeniem jakości spowodowanym nieużywaniem, ciągłym działaniem normalnych warunków 
atmosferycznych;

5) spowodowane wybuchem kotła lub zbiornika ciśnieniowego;
6) powstałe na skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody; bez doko-

nania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody;
7) górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
8) powstałe w trakcie transportu;
9) spowodowane całkowitym lub częściowym zatopieniem przedmiotu ubezpieczenia przez 

wody pływowe tj. wody morskie lub oceaniczne charakteryzujące się regularnymi ruchami 
spowodowanymi grawitacyjnym oddziaływaniem Księżyca;

10) w pojazdach podlegających obowiązkowej rejestracji, powstałe poza miejscem ubezpieczenia;
11) w taborze pływającym i statkach powietrznych;
12) w maszynach i/lub urządzeniach pracujących pod ziemią;
13) nie przekraczające kwoty franszyzy redukcyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia;
14) polegające na kradzieży mienia, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku, za które 

   WARTA ponosi odpowiedzialność.
Przez określenia kradzież z włamaniem i rabunek należy rozumieć:
a) kradzież z włamaniem: zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń 

przy użyciu siły i narzędzi lub usunięciu przeszkody materialnej będącej częścią konstruk-
cji lub specjalnym zamknięciem maszyny;

b) rabunek: zabór mienia w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej 
lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego lub osób przez 
niego zatrudnionych.

3.    WARTA nie ponosi także odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyj-

nych i remontów;
2) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie niniejszej Sekcji.

Suma ubezpieczenia i składka
§ 5

1. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia może być określona w na-
stępujących wartościach:
1) w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowlanych:

a) wartości odtworzeniowej, przez którą rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego sa-
mego rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącz-
nie z kosztami transportu, cłem, podatkami (np. VAT) i innymi opłatami (np. notarialnymi, 
skarbowymi)

lub
b) wartości księgowej brutto, przez którą rozumie się księgową wartość początkową maszyn, 

z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
2) w odniesieniu do sprzętu, zaplecza i wyposażenia – w wysokości przypuszczalnej maksy-

malnej szkody, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia.
2. Jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający podwyższy wartość ubezpieczanego mienia po-

przez dokonanie zmian technicznych, Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia nowej 
sumy ubezpieczenia.
Nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia następnego po zgłoszeniu jej przez 
Ubezpieczającego.

3. Jeżeli suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczającego dla poszczególnego przedmiotu 
ubezpieczenia jest niższa od sumy ubezpieczenia, która powinna być zgłoszona na początku 
okresu ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania, zgodnie z ust. 1 i 2, wysokość ustalonego 
odszkodowania określonego zgodnie z OWU Sekcja I § 17 ust. 2, ulega zmniejszeniu w takiej 
proporcji, w jakiej ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pozostaje do sumy 
ubezpieczenia, która powinna być zgłoszona.

4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy przedmiotu ubezpieczenia, którego suma ubezpieczenia usta-
lana jest zgodnie z ust. 1 pkt 2).

5. Suma ubezpieczenia ustalana przez Ubezpieczającego dla poszczególnych przedmiotów ubez-
pieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności    WARTY w odniesieniu do każdego przed-
miotu ubezpieczenia.

6. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowania wypłacone w danym okresie ubezpiecze-
nia. Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, w danym 
okresie ubezpieczenia, następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej 
składki.

7.    WARTA w uzgodnieniu z Ubezpieczającym może wprowadzić w formie limitu ograniczenie odpo-
wiedzialności za szkody w mieniu z tytułu powodzi w zależności od stopnia zagrożenia miejsca 
ubezpieczenia występowaniem powyższego ryzyka.

8. Składka za ubezpieczenie ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o sumy ubezpie-
czenia określone przez Ubezpieczającego, z uwzględnieniem przedmiotu ubezpieczenia, zakre-
su ubezpieczenia, miejsca i okresu ubezpieczenia.

9. Składka ustalona w oparciu o ww. elementy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu ze względu 
na przebieg szkodowy ubezpieczenia.

Wysokość szkody – wysokość odszkodowania
§ 6

1. W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się następujące koszty:
1) poniesione w celu przywrócenia uszkodzonej maszyny lub urządzenia do poprzedniego sta-

nu zdatności do użytku;
2) demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw;
3) transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem;
4) cło, podatki i opłaty, w takim rozmiarze, w jakim zostały poniesione przez Ubezpieczającego, 

i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia;
5) określone w OWU Sekcja I § 4 ust. 1, o ile takie koszty zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się:
1) w odniesieniu do przedmiotów, których suma ubezpieczenia została określona zgodnie z § 5 

ust. 1 pkt 1) ppkt a) oraz pkt 2):
a) wartość rzeczywistą przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody;
b) koszty demontażu zniszczonej maszyny;

c) koszty transportu, cła, opłat i podatków, w takim rozmiarze, w jakim zostały poniesione 
przez Ubezpieczającego, i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy 
ubezpieczenia;

2) w odniesieniu do przedmiotów, których suma ubezpieczenia została określona zgodnie z § 5 
ust. 1 pkt 1) ppkt b): wartość księgową brutto pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

3.    WARTA pokrywa dodatkowo uzasadnione okolicznościami i udokumentowane koszty poniesione 
przez Ubezpieczającego w związku ze zdarzeniem, objętym umową ubezpieczenia w ramach 
niniejszych OWU, a mianowicie:
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpo-

średniego zagrożenia szkodą;
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat;
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia, 
a koszty wymienione w ust. 3 pkt 3) pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia do 10% 
wysokości szkody ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.

5. Jeżeli koszty określone w ust. 3 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego    WARTA 
pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, 
w jakiej wartość mienia ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia. W przypadku nie-
możności ustalenia tych wartości    WARTA pokryje 50% wartości tych kosztów.

SEKCJA III – UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU BRUTTO  
WSKUTEK USZKODZEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Umowy ubezpieczenia utraty zysku brutto wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń zawierane są 
na podstawie postanowień niniejszej Sekcji oraz: § 1, § 6 ust. 3, § 9 z wyłączeniem ust. 2 pkt 4), 
§ 10 ust. 2 - 4, ust. 5 pkt 2), § 11, § 12 ust. 2, § 13 ust. 1,4 i 5, § 14 ust. 2, 6 ,7 i 9, § 18 - 22 Sekcji 
I Ogólnych Warunków Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk.

2.    WARTA zawiera umowy, o których mowa w ust. 1 z przedsiębiorcami (zwanymi dalej 
Ubezpieczającym), którzy prowadzą księgi rachunkowe, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018.395 j.t z późn. zm.) i obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami wydawanymi przez Ministra Finansów.

3. Warunkiem ubezpieczenia utraty zysku brutto wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń jest zawar-
cie z                     WARTĄ umowy ubezpieczenia tych maszyn i/lub urządzeń od wszystkich ryzyk na podsta-
wie postanowień Sekcji I niniejszych OWU. 

Definicje
§ 2

1. Ilekroć w niniejszej Sekcji użyte są poniższe określenia należy przez nie rozumieć:
1) szkoda w mieniu – nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego znisz-

czenie lub uszkodzenie ubezpieczonych maszyn i/lub urządzeń, znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, wywołujące konieczność ich natych-
miastowej naprawy bądź wymiany, o ile za takie zniszczenie lub uszkodzenie    WARTA ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z § 5 ust 1. Sekcji I niniejszych OWU. 

2) zysk brutto – określoną w umowie ubezpieczenia kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy: 
sumą wartości obrotu, wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku według stanu 
na koniec roku obrotowego, chyba że postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia wska-
zują inny termin
a
sumą wartości wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku według stanu na po-
czątek roku obrotowego, chyba że postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia wskazują 
inny termin oraz nieubezpieczonych kosztów wytwarzania.
Wartości wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku uzyskuje się z zapisów 
księgowych prowadzonych przez Ubezpieczającego, po urealnieniu przez niego ich wartości,

3) nieubezpieczone koszty wytwarzania (koszty zmienne) – koszty, których wysokość uza-
leżniona jest bezpośrednio od produkcji, ulegające redukcji wraz ze spadkiem wartości obro-
tu, wskutek przerwy lub zakłócenia w działalności gospodarczej Ubezpieczającego,

4) wskaźnik zysku brutto – procentowy udział zysku brutto w wartości obrotu uzyskanego 
w zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym datę powstania szkody w mieniu, 

5) okres odszkodowawczy – okres faktycznych zakłóceń lub przerwy w działalności 
Ubezpieczającego, rozpoczynający się w dniu powstania szkody w mieniu i trwający tak 
długo, jak długo szkoda wywierać będzie ujemne skutki na wyniki finansowe prowadzonej 
działalności gospodarczej, jednakże nie dłużej niż do końca określonego w umowie ubezpie-
czenia maksymalnego okresu odszkodowawczego,

6) obrót – sumę przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczającemu z tytułu sprze-
danych lub dostarczonych produktów i/lub towarów oraz świadczonych usług, w ramach 
prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności, w miejscu ubezpieczenia, określonym 
w umowie ubezpieczenia,

7) obrót roczny – obrót, jaki Ubezpieczający uzyskał w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio po-
przedzających datę powstania szkody w mieniu,

8) obrót standardowy – obrót, jaki Ubezpieczający uzyskał w analogicznym okresie równym 
okresowi odszkodowawczemu z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę po-
wstania szkody w mieniu (z odpowiednią korektą jeżeli okres odszkodowawczy przekracza 
12 m-cy),

9) franszyza redukcyjna – ustaloną w umowie ubezpieczenia kwotę stałą albo kwotę obliczoną 
przez przemnożenie średniej dziennej wartości utraconego zysku brutto w okresie odszkodo-
wawczym przez określoną w umowie ubezpieczenia liczbę dni. 

2. Wartości, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 7 i 8 będą tak korygowane przez    WARTĘ, aby uwzględ-
niały trendy zachodzące na rynku, specjalne okoliczności i uwarunkowania, które miały wpływ na 
przebieg działalności gospodarczej Ubezpieczającego przed szkodą w mieniu i miałyby wpływ 
nadal, gdyby szkoda w mieniu nie powstała. Taka korekta pozwoli określić maksymalnie przy-
bliżone wyniki które, gdyby nie szkoda w mieniu, Ubezpieczający mógłby osiągnąć w danym 
okresie po powstaniu szkody w mieniu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3

1. W granicach sumy ubezpieczenia    WARTA odpowiada za utratę przewidywanego zysku brutto 
powstałą w następstwie zakłócenia lub przerwy w działalności gospodarczej Ubezpieczającego, 
spowodowanej bezpośrednio szkodą w mieniu, w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem 
§ 5.

2. Na wniosek Ubezpieczającego istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Koszty biegłych rewidentów ponad wysokość tych kosztów, gwarantowaną zgodnie z posta-

nowieniami § 17 ust. 3 – po opłaceniu dodatkowej składki.
2) Klauzulę „Odpowiedzialność dodatkowa” (Leeway), wymienioną w załączniku do OWU ma-

szyn i urządzeń od wszystkich ryzyk Sekcja III.

Miejsce ubezpieczenia
§ 4

O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem zostają objęte wszystkie lokalizacje na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej określone w umowie ubezpieczenia, zajmowane przez Ubezpieczającego, 
w których znajdują się ubezpieczone maszyny i/lub urządzenia i w których prowadzona jest przez 
Ubezpieczającego statutowa działalność gospodarcza.

Ograniczenia odpowiedzialności
§ 5

1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku brutto powstałej w bezpośrednim lub po-
średnim następstwie: 
1) przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 1), 3), 4), 8) - 11) oraz ust. 2 Sekcji I niniejszych OWU,  
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2) upadku statku powietrznego lub jego części, opadów atmosferycznych, cyklonu, wybuchu 
wulkanu, trzęsienia ziemi lub innych katastrof naturalnych, zawalenia się budynku/ budowli 
lub ich części, 

3) szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek prób eksploatacyjnych, celowego 
przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla 
danej maszyny i/lub urządzenia warunkach,

4) uszkodzeń, wad, defektów lub błędów w wykonaniu maszyny i/lub urządzenia istnieją-
cych w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedzieli Ubezpieczający lub jego 
Przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się dowiedzieć, niezależnie 
od faktu, czy o takich uszkodzeniach, wadach, defektach lub błędach w wykonaniu wiedziała 
   WARTA,

5) szkód, za które producent, dostawca, wykonujący naprawy lub prace konserwacyjne albo prace 
remontowe lub modernizacyjne jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

6) naprawy lub wymiany maszyny i/lub urządzenia wymaganej z powodu bezpośredniego 
uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, osadów kamienia ko-
tłowego, szlamu i innego rodzaju osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji, 
rdzy lub zarysowania malowanych lub polerowanych powierzchni lub z powodu jakichkolwiek 
innych bezpośrednich nasilających się lub trwałych wpływów, wynikających z warunków pra-
cy bądź reakcji chemicznych lub czynników atmosferycznych lub otoczenia, w którym taka 
maszyna i/lub urządzenie pracują,

7) jakichkolwiek ograniczeń, dotyczących odtworzenia/ odbudowy lub działań nałożonych przez 
uprawnione władze,

8) braku u Ubezpieczonego wystarczających środków finansowych na naprawę lub wymianę 
zniszczonych lub uszkodzonych maszyn i/lub urządzeń we właściwym czasie i możliwie jak 
najszybsze wznowienie działalności,

9) szkód w maszynach i/lub urządzeniach oraz ich dodatkowych instalacjach nie wymienionych 
w umowie ubezpieczenia lub jakimkolwiek załączniku do niej, chociażby szkoda ta powstała 
na skutek uszkodzenia lub zniszczenia maszyny i/lub urządzenia objętego ubezpieczeniem.

2. Ponadto    WARTA nie odpowiada za utratę zysku brutto spowodowaną szkodami w: 
1) wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, takich jak matryce, wiertła, rozdrabniarki, 

formy odlewnicze, noże, ostrza i brzeszczoty, piły, kamienie i stemple,
2) częściach, które ze względu na swoje przeznaczenie, charakter użytkowania i/lub własno-

ści fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu, a w szczególności w wykładzinach ogniotrwałych 
i antykorozyjnych, powłokach ognioochronnych, taśmach przesyłowych, sitach i wężach, 
ogumieniu, okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach, linach, łań-
cuchach, pasach, bateriach, akumulatorach, oponach, filtrach, częściach szklanych, por-
celanowych i ceramicznych, obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach 
palników itp.,

3) materiałach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak paliwo, gaz, płyny chłodzące, 
katalizatory, płyny i środki smarne, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, 
które pełnią rolę izolacyjną,

4) fundamentach lub podmurówkach, chyba że są one wyraźnie włączone i opisane w umowie 
ubezpieczenia, 

5) materiałach, półproduktach, wyrobach gotowych, towarach handlowych niezbędnych do pro-
wadzenia działalności. 

3. Ponadto    WARTA nie odpowiada za utratę zysku brutto spowodowaną:
1) takimi przyczynami jak wstrzymanie, odstąpienie lub rozwiązanie lub upływ terminu ważno-

ści umowy leasingu, dzierżawy, koncesji, licencji lub zamówienia lub tym podobnej umowy, 
które powstały po dokonaniu naprawy lub wymiany maszyn i/lub urządzeń, w przypadku, gdy 
działalność mogłaby być wznowiona lub poziom obrotów mógłby być przywrócony do stanu 
sprzed szkody w mieniu, gdyby umowa leasingu, dzierżawy, koncesje, licencje, zamówienia 
lub tym podobne umowy nie zostały wstrzymane lub rozwiązane lub nie upłynął termin ich 
ważności,

2) niemożnością ściągnięcia należności w rezultacie utraty dokumentów księgowych ,
3) utratą danych zapisanych elektronicznie lub utraty nośników danych,
4) szkodami, za które    WARTA nie ponosi odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia maszyn 

i urządzeń od wszystkich ryzyk, zawartej na podstawie Sekcji I niniejszych OWU,
5) szkodami, za które    WARTA ponosi odpowiedzialność na podstawie któregokolwiek z posta-

nowień dodatkowych lub klauzul zapisanych w umowie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od 
wszystkich ryzyk, które to postanowienia lub klauzule rozszerzają zakres ochrony ubezpie-
czenia poza zakres określony w § 5 ust. 1 Sekcji I niniejszych OWU.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku brutto powstałej lub zwiększonej wskutek:
1) nadzwyczajnych zdarzeń zaistniałych w okresie zakłóceń w działalności gospodarczej, które 

nie były skutkiem szkody w mieniu, w rozumieniu §2 ust.1 pkt 1).
2) nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczającego w podjęciu działalności gospodarczej,
3) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych 

maszyn i/lub urządzeń,
5. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) koszty surowców, materiałów pomocniczych, produkcyjnych lub otrzymanych w celu sprze-
daży oraz koszty energii elektrycznej, chyba że są to koszty niezbędne do kontynuowania 
działalności,

2) podatek VAT, podatek akcyzowy i opłaty celne,
3) opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe, o ile nie ma stałych umownych zobowiązań,
4) składka ubezpieczeniowa zależna od obrotu,
5) honoraria autorskie i za patenty zależne od obrotu,
6) koszty i straty z operacji giełdowych i innych inwestycji kapitałowych nie związanych z dzia-

łalnością produkcyjną, handlową lub usługową,
7) kary pieniężne, grzywny i odszkodowania, do których wypłaty Ubezpieczający będzie obo-

wiązany w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wskutek zaistniałej szkody.

Suma ubezpieczenia i składka
§ 6

1. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota ustalona przez Ubezpieczającego na podstawie danych po-
danych we wniosku o ubezpieczenie utraty zysku brutto wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń 
i załączonego do wniosku załącznika nr 2 „Kalkulacja sumy ubezpieczenia zysku brutto” za ostat-
ni zakończony rok obrotowy.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości przewidywanego zysku brutto, w rozumie-
niu § 2 ust. 1. pkt 2), z uwzględnieniem dynamiki wzrostu/spadku obrotu, sezonowości, trendów 
rynkowych, inflacji oraz innych czynników i uwarunkowań, mających wpływ na ubezpieczoną 
działalność Ubezpieczającego, oraz długości maksymalnego okresu odszkodowawczego okre-
ślonego w umowie ubezpieczenia. 

3. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność lub prowadzących ją krócej niż rok, suma 
ubezpieczenia określana jest na podstawie wartości planowanych w maksymalnym okresie 
odszkodowawczym.

4. Wszelkie dane finansowe, które posłużyły Ubezpieczającemu do wyliczenia sumy ubezpiecze-
nia, powinny być poświadczone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta.

5. Wszelkie koszty związane z ustaleniem sumy ubezpieczenia są ponoszone przez 
Ubezpieczającego.

6. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności    WARTY. 

7. Składka za ubezpieczenie ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o sumę ubezpie-
czenia określoną przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, 
miejsca i okresu ubezpieczenia, długości maksymalnego okresu odszkodowawczego, wysokości 
franszyzy redukcyjnej oraz przebiegu szkodowego ubezpieczenia. Przebieg szkodowy ubezpie-
czenia ma wpływ na zastosowaną zniżkę lub podwyżkę składki ubezpieczeniowej. 
   WARTA zastrzega sobie prawo ustalenia składki w zależności od indywidualnej oceny ryzyka.

8. Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości zysku brutto zadekla-
rowanej we wniosku ubezpieczeniowym, wówczas Ubezpieczający powinien zgłosić ten fakt 
   WARCIE w celu podwyższenia sumy ubezpieczenia, opłacając dodatkową składkę wyliczoną 
zgodnie z zasadą określoną w niniejszym paragrafie.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać co najmniej dane określone w § 9 ust. 2 pkt 1) - 3), 5) 
i 6) Sekcji I niniejszych OWU, specyfikację maszyn i/lub urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
wniosku, maksymalny okres odszkodowawczy oraz kalkulację sumy ubezpieczenia zgodnie z § 6.

2. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 9 ust. 1, 3 - 8 Sekcji I niniejszych OWU.

Okres ubezpieczenia i czas trwania umowy ubezpieczenia
§ 8

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy (okres ubezpieczenia), który powinien 
się pokrywać z rokiem obrotowym Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust 2. 

2. Jeżeli okres ubezpieczenia rozpoczyna się w trakcie trwania roku obrotowego, jego koniec powi-
nien pokrywać się z końcem roku obrotowego, a ubezpieczenie będzie traktowane jako krótkoter-
minowe, chyba że postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia wskazują inaczej.

3. Okres ubezpieczenia utraty zysku brutto nie może wykraczać poza okres ubezpieczenia wska-
zany w umowie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, zawartej na podstawie 
Sekcji I niniejszych OWU.

4. Odpowiedzialność    WARTY kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia,
2) w dniu zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczającego z innej 

przyczyny niż szkoda w mieniu objęta ochroną ubezpieczeniową,
3) z chwilą odstąpienia od/rozwiązania umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich 

ryzyk, o której mowa w § 1 ust. 3.
5. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 10 ust 2 - 4, ust. 5 pkt 2) Sekcji I ni-

niejszych OWU.
§ 9

1. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana z chwilą zbycia ubezpieczanych maszyn i/lub urzą-
dzeń, chyba że    WARTA wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umo-
wy ubezpieczenia na nabywcę. 

2. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 11 Sekcji I niniejszych OWU.
§ 10

1. Odstąpienie od lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia z przyczyn, o których mowa w §§ 8 i 9 
nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej przez    WARTĘ 
ochrony ubezpieczeniowej.

2. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 12 ust. 2 Sekcji I niniejszych OWU.
§ 11

   WARTA odpowiada za utratę zysku brutto w granicach okresu odszkodowawczego, od dnia wystąpie-
nia szkody w mieniu do dnia, w którym szkoda przestała wywierać ujemne skutki na wyniki finansowe 
działalności gospodarczej Ubezpieczającego, ale nie dłużej niż maksymalny okres odszkodowawczy 
określony w umowie ubezpieczenia.

Obowiązki Ubezpieczającego
§ 12

1. W razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody, która może spowodować 
utratę zysku, Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić  WARTĘ w terminie 
i w sposób określony w § 14 ust.2 Sekcji I niniejszych OWU.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczenio-
wą    WARTA niezwłocznie przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, a także pisemnie informuje Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odszkodowania. 

3. Z chwilą powstania szkody w mieniu Ubezpieczający:
1) obowiązany jest podjąć niezbędne kroki w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku ob-

rotu, uzyskując uprzednio akceptację    WARTY. Jednakże, jeśli ze względu na pilność sprawy 
Ubezpieczający nie będzie w stanie uzyskać takiej akceptacji przed podjęciem działań, a po-
niesione przez niego dodatkowe koszty okażą się uzasadnione,    WARTA uwzględni je przy wy-
liczaniu odszkodowania, w ramach wzrostu kosztów wytwarzania, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2),

2) niezwłocznie powiadomi miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która powstała lub 
mogła powstać w wyniku przestępstwa,

3) nie później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu odszkodowawczego lub w innym okre-
sie uzgodnionym z                     WARTĄ dostarczy    WARCIE na własny koszt, szczegółowych infor-
macji odnośnie wysokości poniesionych strat i wysokości roszczenia, a także danych wy-
maganych przez    WARTĘ, dotyczących ubezpieczenia mienia wykorzystywanego przez 
Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia oraz 
powstałej szkody w mieniu,

4) umożliwi    WARCIE i/lub powołanym przez    WARTĘ ekspertom dokonanie czynności niezbęd-
nych do ustalenia okoliczności szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzieli po-
mocy i wyjaśnień w celu ustalenia wysokości odszkodowania, a w szczególności udostępni 
wszystkie księgi rachunkowe, pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse, dowody lub inną ewi-
dencję dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.

4. W przypadku powstania szkody w mieniu, powodującej utratę zysku brutto Ubezpieczający oraz 
   WARTA mają prawo powołania własnych ekspertów w celu wyliczenia wysokości odszkodowania 
należnego z tytułu umowy ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że:
1) każda ze stron ponosi koszty ekspertyzy sporządzonej przez eksperta przez nią powołanego,
2) w przypadku, kiedy jedna ze stron nie zgadza się z wyliczeniem odszkodowania wykonane-

go przez drugą stronę,    WARTA i Ubezpieczający wyznaczą wspólnie neutralnego eksperta, 
którego ekspertyza będzie ostateczna i wiążąca dla obu stron, przy czym koszty powołania 
neutralnego eksperta obie strony ponoszą w równych częściach.

5.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu nie wywiązania się przez 
Ubezpieczającego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązków określonych 
w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu.

6. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 13 ust. 1, 4 i 5 oraz § 14 ust. 2, 6, 7 i 9 
Sekcji I niniejszych OWU.

§ 13
1. Do obowiązków Ubezpieczającego należy ponadto:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych, przechowywanie i chronienie dokumentacji finansowej 
(tzw. „zbiory”) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza Ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t z późn. zm.) oraz w taki sposób, aby nie mogły 
one ulec zniszczeniu,

2) umożliwienie    WARCIE wglądu do dokumentów finansowych przed zawarciem umowy ubez-
pieczenia oraz w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

2.    WARTA zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego rachunków, 
kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem wysokości odszkodowania.

§ 14
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 12 
ust. 3 pkt 2) - 4) oraz § 13,  WARTA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli niedopełnie-
nie któregoś z tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmia-
rów, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania.

Ustalenie wysokości odszkodowania
§ 15

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej Sekcji jest ograniczona do wartości utraconego 
zysku brutto, w związku ze spadkiem obrotu i wzrostem kosztów wytwarzania, a wysokość od-
szkodowania ustalana jest następująco: 
1) w odniesieniu do spadku obrotu: kwota uzyskana przez przemnożenie wskaźnika zysku brut-

to przez kwotę, o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym, zmniejszył się, w na-
stępstwie szkody w mieniu, w stosunku do obrotu standardowego,

2) w odniesieniu do wzrostu kosztów wytwarzania: dodatkowe koszty (z zastrzeżeniem § 17 
ust. 2 w niezbędny i uzasadniony sposób poniesione przez Ubezpieczającego tylko i wy-
łącznie w celu uniknięcia lub ograniczenia spadku obrotu, który – gdyby nie te koszty – na-
stąpiłby w okresie odszkodowawczym, w następstwie szkody w mieniu. Koszty te nie mogą  
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przekroczyć kwoty wyliczonej poprzez pomnożenie wskaźnika zysku brutto przez wartość 
unikniętego w ten sposób spadku obrotu.

2. Od wysokości odszkodowania ustalonej zgodnie z ust. 1 odejmuje się wszelkie zaoszczędzone 
w okresie odszkodowawczym opłaty i koszty obciążające zysk brutto, których Ubezpieczający nie 
musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym zakresie w związku z powstałą szkodą.

§ 16
1. Przy obliczaniu wysokości odszkodowania uwzględnione zostaną trendy, szczególne okolicz-

ności i uwarunkowania, które miałyby wpływ na rozwój i przebieg działalności gospodarczej 
Ubezpieczającego przed lub po powstaniu szkody w mieniu albo wpłynęłyby na przebieg tej 
działalności, gdyby szkoda w mieniu nie powstała.

2. Jeśli w okresie odszkodowawczym Ubezpieczający lub osoby działające w jego imieniu będą mia-
ły możliwość kontynuowania działalności gospodarczej w innym miejscu niż miejsce ubezpiecze-
nia, przychód uzyskany lub należny z tytułu sprzedaży produktów i/lub towarów lub świadczenia 
usług zostanie uwzględniony przy obliczaniu obrotu uzyskanego w okresie odszkodowawczym.

§ 17
1. Jeśli suma ubezpieczenia wraz z dodatkowym limitem wynikającym z Klauzuli „Odpowiedzialność 

dodatkowa” (Leeway) (o ile została włączona do umowy ubezpieczenia) okaże się niższa od 
kwoty powstałej poprzez pomnożenie wskaźnika zysku brutto przez obrót roczny (odpowiednio 
zwiększony, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza 12 miesięcy) to odszkodowa-
nie wyliczone zgodnie z postanowieniami §§ 15 i 16 zostanie zmniejszone w takiej proporcji, 
w jakiej suma ubezpieczenia wraz z dodatkowym limitem pozostaje do wartości, o której mowa 
powyżej.

2. Jeżeli pewne koszty stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Ubezpieczającego 
nie będą ubezpieczone w ramach niniejszej Sekcji (będą odliczone przy kalkulacji zysku brutto 
rozumianego zgodnie z definicją określoną w § 2 ust 1 pkt 2)), wówczas kwota dodatkowych 
kosztów podlegająca rekompensacie w ramach wzrostu kosztów wytwarzania zostanie wyliczo-
na w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zysk brutto do sumy zysku brutto i nieubezpieczonych 
kosztów stałych. 

3. Szczegółowe dane i informacje, których    WARTA będzie wymagać na podstawie § 12 mogą 
być opracowane i przedstawione na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 
księgowych Ubezpieczającego, przez biegłego rewidenta, który bada księgi rachunkowe 
Ubezpieczającego. Dane i informacje przedstawione przez biegłego rewidenta będą dowodem 
prima facie w odniesieniu do oceny wysokości roszczenia i ustalenia odszkodowania.    WARTA 
wypłaci Ubezpieczającemu uzasadnione koszty stanowiące kwoty płatne temu biegłemu rewi-
dentowi z tytułu opracowania przez niego takich szczegółowych informacji, danych, dowodów, 
zaświadczeń (z wyłączeniem kosztów poniesionych na przygotowanie roszczenia) oraz w związ-
ku z oświadczeniem, że takie informacje i dane są zgodne z księgami rachunkowymi lub innymi 
dokumentami księgowymi Ubezpieczającego, pod warunkiem, że kwota wypłacona na podstawie 
niniejszego ustępu oraz kwota wypłacona z tytułu utraty zysku brutto nie przekroczy ustalonej 
w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono od-
rębny limit odpowiedzialności dla takich kosztów.

4. Odszkodowanie określone zgodnie z §§ 15, 16 i 17 pomniejszone zostanie o franszyzę redukcyj-
ną ustaloną w umowie ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania
§ 18

1.    WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczonego, zawartej 
z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Jeżeli na koniec jednego miesiąca od początku przerwy lub zakłócenia w działalności oraz na 
koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego możliwe będzie ustalenie bezspornej kwoty 
odszkodowania przed całkowitym upływem okresu odszkodowawczego, Ubezpieczający może 
wystąpić do    WARTY z wnioskiem o wypłatę owej kwoty, która zostanie zaliczona na poczet ca-
łości odszkodowania. 
Wypłacane kwoty częściowe nie mogą przewyższyć takiej części szacunkowej kwoty od-
szkodowania, która odpowiada części okresu odszkodowawczego, za jaki dokonano wypłaty. 
Wypłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet całości odszkodowania.

3. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia zysku brutto ustalonej 
w umowie ubezpieczenia.

4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do limitów odpowiedzialności    WARTY, wskazanych 
w umowie ubezpieczenia i ubezpieczonych na pierwsze ryzyko, dla których z chwilą wypłaty od-
szkodowania limit odpowiedzialności zostaje pomniejszony o kwotę wypłaconego odszkodowa-
nia. Limit ten Ubezpieczający może uzupełnić za zgodą    WARTY po opłaceniu dodatkowej składki 
uzgodnionej z                     WARTĄ. Jeżeli jednak Ubezpieczający nie uzupełni tego limitu odpowiedzialności 
to w przypadku następnej szkody górną granicę odpowiedzialności    WARTY stanowi limit odpo-
wiedzialności, który pozostał po wypłacie odszkodowania za szkodę wcześniejszą.

5. W pozostałym zakresie zastosowanie mają uregulowania § 18 oraz § 19 Sekcji I niniejszych 
OWU.

Wiceprezes Zarządu

Jarosław NIEMIROWSKI

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT
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ZAŁĄCZNIK DO SEKCJI I 
OGÓLNYCH    WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK 

KLAUZULE 
Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień Sekcji I OWU wprowadza się 
Klauzulę obligatoryjną Cyber risk/ IT. Inne klauzule obligatoryjne ustala się w umowie ubezpieczenia, 
w zależności od przedmiotu ubezpieczenia.

Klauzula 001 – Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zniszczenia, uszko-

dzenia, utraty mienia wskutek rozruchów i strajków, przez które rozumie się:
1) Czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego,
2) działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku pu-

blicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń,
3) umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk,
4) działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia czynnościom lub 

przy zmniejszaniu skutków czynności, o których mowa w ppkt 3).
2. W ramach ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w skutek rozruchów i strajków, o których 

mowa w pkt 1.    WARTA nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody będące wynikiem całkowitego lub częściowego przerwania lub opóźnienia jakichkol-

wiek prac, procesu produkcyjnego lub czynności operacyjnych,
2) szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku zajęcia 

przez uprawnioną władzę,
3) szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku bezpraw-

nego zajęcia jakiegokolwiek budynku przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że    WARTA 
ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia, powstałe przed 
utratą posiadania lub podczas czasowej utraty posiadania.

3. Odpowiedzialność    WARTY z tytułu ryzyk określonych w niniejszej Klauzuli jest ograniczona do 
sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie, powstałych w nieprzerwanym okresie nie dłuższym niż 
168 godzin.

4. Całkowita odpowiedzialność    WARTY z tytułu niniejszego rozszerzenia zakresu ochrony w okre-
sie ubezpieczenia nie może przekroczyć podwojonej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie 
i sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia.

5. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.

Klauzula 006 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, 
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o dodatkowe koszty pracy 

w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 
(z wyłączeniem frachtu lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze 
szkodą powstałą w ubezpieczonych pozycjach podlegającą odszkodowaniu.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.

Klauzula 007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
1. Niniejszym Klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego koszty frachtu lotnicze-

go o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą powstałą w ubezpieczonych pozycjach 
podlegającą odszkodowaniu.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.

Klauzula 303 – Wyłączenie wybuchu gazów spalinowych w kotłach i piecach
Niniejszą Klauzulą wyłącza się z zakresu pokrycia ubezpieczeniowego szkody spowodowane wybu-
chem gazów spalinowych w kotłach, piecach i/lub przynależącej do nich aparaturze oraz wyposażeniu.

Klauzula 311 – Ubezpieczenie ryzyk casco
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do maszyn 

i urządzeń o szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpiecze-
nia wskutek:
1) pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się 

ziemi, lawiny, zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych lub technologicznych,

2) kradzieży z włamaniem,
3) rabunku dokonanego lub usiłowania rabunku.

2. Użyte w niniejszej klauzuli określenia ryzyk należy rozumieć jako:
1) piorun gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na przed-

miot ubezpieczenia;
2) kradzież z włamaniem – zabór mienia w celu:

a) przywłaszczenia, z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainsta-
lowanych zabezpieczeń, lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który 
sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku;

b) przywłaszczenia mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem 
i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego potajemnego ukrycia.

3) rabunek – zabór mienia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub 
groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego.

W odniesieniu do ryzyk niezdefiniowanych powyżej należy stosować definicje zamieszczone 
w § 6 ust. 3 OWU.

3. Ubezpieczone mienie wymienione w pkt 1 powinno znajdować się w pomieszczeniach zabez-
pieczonych w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowo-
dami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia. W przypadku, gdy ubezpieczone 
mienie znajduje się na placu składowym, wymaga się, aby plac był ogrodzony i oświetlony 
w porze nocnej.

4. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą z włamaniem, Ubezpieczający zobo-
wiązany jest w ciągu 24 godzin zawiadomić o tym fakcie policję oraz dostarczyć do    WARTY kopię 
zawiadomienia policji oraz inne dokumenty określone w OWU.

Klauzula 312 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania 
lub transportu
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do ma-

szyn i urządzeń o szkody powstałe w czasie przemieszczania i/lub transportu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej wskutek:
1) wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy,
2) pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, powodzi,
3) kradzieży z włamaniem,
4) rabunku dokonanego lub usiłowania rabunku.

2. Użyte w niniejszej klauzuli określenia ryzyk należy rozumieć jako:
1) wypadek drogowy – nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu 

z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapo-
taż, spadnięcie środka transportu,

2) piorun – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na śro-
dek transportu lub przemieszczającą się maszynę,

3) kradzież z włamaniem – zabór mienia w celu przywłaszczenia, ze środka transportowego 
po usunięciu przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji środka transportu lub za-
mknięciem, utrudniającym dostęp do jego wnętrza,

4) rabunek – zabór mienia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej na 
osobie dokonującej przewozu lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie 
tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

W odniesieniu do ryzyk niezdefiniowanych powyżej należy stosować definicje zamieszczone 
w § 6 ust. 3 OWU.

3. Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w pkt 1 w czasie 
transportu samochodem, koleją, samolotem, żeglugą śródlądową na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie jednej nieruchomości.

4. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody:
1) powstałe wskutek wypadku środka transportowego będącego własnością Ubezpieczającego 

lub znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spo-
wodowany złym stanem technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia 
narkotycznego kierowcy,

2) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania ubezpie-
czonych maszyn i urządzeń.

5. Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) w przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, rabunkiem dokonanym lub usi-

łowaniem rabunku oraz wypadkiem środka transportowego niezwłocznie zawiadomić o tym 
zdarzeniu policję,

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

3) dostarczyć    WARTCIE następujące dokumenty /oprócz wymienionych w OWU/: protokół 
szkody, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 2); oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu, 
na podstawie którego przewóz był dokonywany; kopię zawiadomienia policji.

Klauzula 313 – Ubezpieczenie ryzyka bezpośredniego uderzenie pioruna, wewnętrznego 
ognia, wewnętrznego wybuchu chemicznego
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpie-

czonych maszyn i urządzeń o następujące ryzyka:
1) bezpośrednie uderzenie pioruna,
2) wewnętrzny ogień,
3) wewnętrzny wybuch chemiczny,
oraz o szkody powstałe w wyniku gaszenia ognia będącego skutkiem ww. zdarzeń.

2.    WARTA nie odpowiada za szkody powstałe poza maszynami i urządzeniami, o których mowa 
w pkt. 1 będące następstwem wewnętrznego wybuchu chemicznego, rozprzestrzeniania się 
wewnętrznego ognia, gaszenia takiego ognia lub spowodowane przez bezpośrednie uderzenie 
pioruna.

Klauzula 315 – Ubezpieczenie ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko utraty surow-

ców, półproduktów, produktów spowodowane wyciekiem ze zbiorników, pod warunkiem, że 
takie zdarzenie jest następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w ramach dokumentu 
ubezpieczenia.

2.    WARTA zapewni Ubezpieczającemu odszkodowanie za utratę substancji w wysokości określonej 
jak niżej:
1) dla produktów wytwarzanych przez Ubezpieczającego – koszt wytworzenia, nie wyższy jed-

nak niż cena, jaką uzyskałby Ubezpieczający z tytułu ich sprzedaży, pomniejszony o zaosz-
czędzone koszty produkcji nie zakończonej w momencie wystąpienia szkody,

2) dla produktów sprzedawanych przez Ubezpieczającego – wartość odtworzeniowa, nie wyż-
sza niż cena, jaką uzyskałby Ubezpieczający z tytułu ich sprzedaży pomniejszona o koszty 
nie poniesione,

3) dla produktów, które mogą być ponownie użyte – koszty oczyszczenia i przywrócenia jako-
ści do stanu przed zaistnieniem szkody, pod warunkiem, że takie koszty nie są większe niż 
koszty określone w ppkt. 1) i 2).

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody pośrednie spowodowane przez zanieczysz-
czenie środowiska, usuwanie substancji będących przedmiotem wycieku lub szkody w mieniu 
otaczającym tj. mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie 
ubezpieczenia oraz będącym w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego.

4. Sumę ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia oraz franszy-
zę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 316 – Ubezpieczenie ryzyka zalania i/lub zamulenia
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko zalania i/lub za-

mulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej doprowadzającej wodę 
do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp.

2. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.

Klauzula 317 – Ubezpieczenie maszyn i sprzętu do robót podziemnych
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do maszyn 

i sprzętu do robót podziemnych o ryzyko powodzi, zalania, obsunięcia się ziemi i skał, osiadania 
gruntu, zawalenia się tuneli, sztolni, chodników etc.

2.    WARTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek porzucenia sprzętu.

Klauzula 318 – Ubezpieczenie pomp zanurzeniowych i głębinowych
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w pom-

pach zanurzeniowych i głębinowych.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić roczny przegląd, o którym po-

informuje    WARTĘ z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel    WARTY 
mógł uczestniczyć w przeglądzie oraz przekaże    WARCIE wyniki przeglądu.

3.    WARTA nie odpowiada za szkody spowodowane erozją piasku, pracą urządzeń bez wody oraz 
zawaleniem się odwiertu, zniszczeniem rur lub ścian wzmacniających.

Klauzula 319 – Ubezpieczenie materiałów ogniotrwałych i/lub obmurza kotłów i pieców 
przemysłowych
1. Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego materiały ogniotrwałe i/lub 

obmurze kotłów i pieców przemysłowych.
2. Wysokość odszkodowania w stosunku do mienia określonego w pkt. 1 ustalona zgodnie z za-

sadami podanymi w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określany na dzień wystą-
pienia szkody.
Wskaźnik ten nie może być niższy niż 20% na rok, jednak nie wyższy niż 80% łącznie.

Klauzula 320 – Ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych 
i płynów chłodzących
1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o ryzyko utraty oleju sma-

rowego i/lub czynników chłodniczych, płynów chłodzących z zastrzeżeniem, że w dokumencie 
ubezpieczenia zadeklarowano oddzielne sumy ubezpieczenia dla oleju smarowego, czynników 
chłodniczych i płynów chłodzących.

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt. 1 ustalona według zasad 
podanych w OWU, zostanie pomniejszona o stopień zużycia określony na dzień powstania szko-
dy, o ile nie został określony on wcześniej przez producenta.

Klauzula 321 – Ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników
1. Niniejszą Klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego taśmy i łańcuchy 

przenośników.
2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do mienia określonego w pkt. 1 ustalona według zasad 

podanych w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień wystąpienia 
szkody. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 15% na rok.

3.    WARTA nie odpowiada za szkody w mieniu, o którym mowa w pkt. 1, jeśli wskaźnik zużycia 
przekroczy 75%.

Klauzula 322 – Ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych
1. Niniejszą Klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego druty i przewody nieelek-

tryczne ubezpieczonych maszyn i urządzeń. 
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2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do drutów i przewodów nieelektrycznych ustalona we-
dług zasad podanych w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony na dzień 
wystąpienia szkody.
Wskaźnik ten nie może być niższy niż 25% na rok, jednakże nie wyższy niż 75% łącznie.

3. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłącza się przewody nieelektryczne przenośników linowych uży-
wanych do celów przemysłowych.

Klauzula 323 – Ubezpieczenie reflektorów szerokostrumieniowych
1. Niniejszą Klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego reflektory 

szerokostrumieniowe.
2.    WARTA odpowiada w przypadku powstania szkody z tytułu ryzyk objętych dokumentem 

ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla poszczególnych reflektorów 
szerokostrumieniowych.

3. Zastrzega się, że po sześciu miesiącach eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia określonego 
w pkt. 1 jego wartość rzeczywista zostaje pomniejszona o 3% miesięcznie, jednak nie więcej 
niż 80% łącznie.

Klauzula 331 – Określenie zużycia w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych  
(np. silników, generatorów, transformatorów)
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych maszyn elektrycznych – w przypadku 

konieczności ich przezwojenia w celu dokonania naprawy – ustalona zgodnie z zasadami poda-
nymi w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określony na dzień wystąpienia szkody.

2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 5% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.

Klauzula 332 – Określenie zużycia w przypadku napraw silników spalinowych  
(np. wysokoprężnych – Diesla, gazowych)
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. W przypadku uszkodzenia części silników spalinowych takich jak: tuleje, cylindry, pokrywy, gło-

wice, cylindry włącznie z wyposażeniem i tłokami, wysokość odszkodowania w odniesieniu do 
uszkodzonych części ustalona wg zasad podanych w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik 
zużycia określony w dniu wystąpienia szkody.

2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 10% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.

Klauzula 333 – Obniżenie wartości elementów i podzespołów w odcinku gorącego gazu 
 w turbinach gazowych
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. W przypadku wystąpienia szkody wysokość odszkodowania zostanie obniżona w odniesieniu do 

jednego lub kilku elementów i podzespołów w odcinku gorącego gazu, które podlegają szybsze-
mu zużyciu w stosunku do turbiny gazowej.

2. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do części, o których mowa w pkt. 1 określa się według 
wzoru:

WO = kwc × (1 – DŻ/PDŻ) 
gdzie:

 – WO – wysokość odszkodowania
 – kwc – całkowite koszty wymiany
 – DŻ – długość życia części wyrażona w godzinach pracy liczonych od daty produkcji do mo-

mentu powstania szkody
 – PDŻ – przewidywana długość życia wyrażona w godzinach według najnowszych danych 

producenta
3. W przypadku, gdy przewidywana długość życia jednej lub kilku części (PDŻ) podana przez 

producenta znacznie odbiega od dotychczasowych doświadczeń Ubezpieczającego zebranych 
w trakcie eksploatacji lub na podstawie szkodowości, istnieje możliwość zmiany ww. wielkości, 
na podstawie ustaleń pomiędzy    WARTĄ a Ubezpieczającym.

Klauzula 342 – Przeglądy maszyn dociskowych
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd wszystkich części maszyn dociskowych podda-

nych działaniom wysokich naprężeń oraz poinformuje    WARTĘ z co najmniej 2 tygodniowym wy-
przedzeniem, tak aby przedstawiciel    WARTY mógł uczestniczyć w przeglądzie.

2. Ubezpieczający jest zobowiązany do zorganizowania inspekcji z udziałem eksperta, w trakcie 
prób nieniszczących i przedstawienia    WARCIE raportu z dokonanej inspekcji. Powołany ekspert 
powinien określić datę kolejnej inspekcji.

3. Powyższe przeglądy/inspekcje powinny być organizowane co najmniej co 12 miesięcy.
4. Daty kolejnych przeglądów ustalane są niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
5. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami.

Wydłużenie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii    WARTY nie spowoduje to wzrostu 
ryzyka.

6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do warunków wymienionych w niniejszej Klauzuli, 
   WARTA będzie zwolniona z odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek oko-
liczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

Klauzula 343 – Przeglądy silników elektrycznych dwubiegunowych o mocy powyżej 750 kW 
i cztero – lub więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 KW.
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego silnika po 8 000 godzin pracy lub 

500 uruchomieniach lub nie później niż dwa lata od daty ostatniego przeglądu oraz poinformuje 
   WARTĘ, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel    WARTY mógł 
uczestniczyć w przeglądzie.

2. Nowy silnik elektryczny musi być poddany przeglądowi po 2 000 godzin pracy lub nie później niż 
po roku eksploatacji.

3. Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć    WARCIE raporty z dokonanych przeglądów.
4. Okresy między kolejnymi przeglądami są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego prze-

glądu danego turbogeneratora lub jego części, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
5. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami.

Wydłużenie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii    WARTY nie spowoduje to wzrostu 
ryzyka.

6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli,    WARTA będzie zwolnio-
na z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności, które 
mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

Klauzula 344 – Przeglądy turbin parowych, wodnych i gazowych oraz turbo-zespołów
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego turbozespołu lub jego części w niżej 

wymienionych okresach oraz poinformuje    WARTĘ, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem 
tak, aby przedstawiciel    WARTY mógł uczestniczyć w przeglądzie:
1) turbiny parowe i turbozespoły pracujące w przeważającym stopniu ze stałym obciążeniem 

oraz wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, które umożliwia pełną kontrolę stanu ma-
szyn, muszą być poddawane przeglądowi co najmniej co cztery lata;

2) turbiny parowe i turbozespoły inne niż wymienione w ppkt. 1 – co najmniej co trzy lata;
3) turbiny wodne i turbozespoły muszą być poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniem pro-

ducenta, nie rzadziej jednak, niż co dwa lata;
4) turbiny gazowe i turbozespoły gazowe muszą być poddawane przeglądom zgodnie z zale-

ceniem producenta.
2. Okresy przeglądów są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego przeglądu danego 

turbozespołu lub jego części, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający poinformuje    WARTĘ o każdej istotnej zmianie w pracy turbozespołu i obie strony 

wspólnie zadecydują o krokach, jakie powinny być przedsięwzięte.
4. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami. Wydłużenie 

takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii    WARTY nie spowoduje to wzrostu ryzyka.

5. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie dotrzyma terminów określonych w pkt. 1 ppkt. 1) do 4) 
z zastrzeżeniem pkt. 3 a nastąpi szkoda objęta niniejszym ubezpieczeniem, wówczas    WARTA 
pokrywa dodatkowe koszty naprawy, z wyłączeniem kosztów demontażu i montażu i oraz innych 
kosztów, które musiałyby zostać poniesione przez Ubezpieczającego w celu dokonania przeglą-
du. Takie koszty demontażu i montażu oraz inne koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu 
są zaliczane do kosztów przeglądu.

6. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej klauzuli,    WARTA będzie zwol-
niona z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane przez jakiekolwiek 
okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

Klauzula 345 – Przeglądy i inspekcje kotłów
Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:
1. Ubezpieczający zleca na własny koszt coroczne lub w terminach przewidzianych w obowiązują-

cych przepisach przeglądy kotłów. Ubezpieczający zleca także na swój własny koszt przegląd lub 
inspekcję wymaganą przez odpowiedni urząd nadzoru lub przez producenta.

2. Ubezpieczający poinformuje    WARTĘ o takim przeglądzie lub inspekcji nie później niż na dwa 
tygodnie przed jej terminem, tak aby przedstawiciel    WARTY mógł wziąć w niej udział.

3. Daty kolejnych przeglądów ustala się niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
4. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresu pomiędzy przeglądami i/lub inspekcjami. 

Takie wydłużenie może zostać zaakceptowane pod warunkiem, że zostanie również zaakcep-
towane przez odpowiedni urząd nadzoru i w opinii    WARTY nie spowoduje to wzrostu ryzyka.

5. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli,    WARTA będzie zwolnio-
na z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek okoliczności, które 
mogłyby być ujawnione, gdyby inspekcja i/lub przegląd miały miejsce.

Klauzula 391 – Konserwacja urządzeń elektronicznych i systemów sterowania 
w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach
1. Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienie dotyczące urządzeń elektronicz-

nych i systemów sterowania w ubezpieczonych maszynach i urządzeniach.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do posiadania, ważnej w okresie ubezpieczenia, umowy o kon-

serwację ww. mienia.
Pod pojęciem „konserwacja” rozumie się:
1) okresowe kontrole,
2) konserwację prewencyjną,
3) usuwanie uszkodzeń i zakłóceń związanych z normalnym zużyciem i eksploatacją np po-

przez naprawę, wymianę części maszyny i/lub urządzenia.
3. Koszty konserwacji, o której mowa w pkt. 2 nie są pokrywane przez    WARTĘ w ramach umowy 

ubezpieczenia.

Klauzula 800 – Wyłączenie z zakresu ryzyka niezachowania parametrów prądu
Niniejszą klauzulą wyłącza się z ochrony ubezpieczeniowej poniższe ryzyka:
1. niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny,
2. zmiany napięcia zasilania,
3. zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
4. uszkodzenia izolacji,
5. zwarcia (spięcia).

Klauzula Automatycznego Ubezpieczenia Nowych Miejsc Ubezpieczenia
   WARTA obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową, za pobraniem dodatkowej składki maszyny 
i urządzenia znajdujące się w nowo uruchomionym przez Ubezpieczającego miejscu prowadzenia 
przez niego działalności gospodarczej.
Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do    WARTY wykaz nowych placówek z uwzględnieniem da-
nych dotyczących ubezpieczonego mienia w terminie uzgodnionym w umowie ubezpieczenia.
Tryb zgłoszenia nowych placówek, warunki płatności dodatkowej składki określa się w umowie 
ubezpieczenia.

Klauzula Automatycznego Ubezpieczenia Nowych Maszyn i Urządzeń
   WARTA obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową, za pobraniem dodatkowej składki nowo 
nabyte maszyny i urządzenia lub wzrost wartość ubezpieczanego mienia wskutek wykonanych 
inwestycji.
Tryb zgłoszenia do    WARTY wzrostu wartości mienia, wykazu nowo nabytych pozycji, limit wartościo-
wy, warunki płatności dodatkowej składki określa się w umowie ubezpieczenia.

Klauzula Reprezentantów
   WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego nie-
dbalstwa przez Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania 
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
Za Ubezpieczającego uważa się:

1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora i jego zastępcę,
2) w przypadku spółek kapitałowych (tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych) 

– członków zarządu i prokurentów,
3) w przypadku spółek jawnych – wspólników i prokurentów,
4) w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy 

i prokurentów,
5) w przypadku spółek cywilnych – wspólników, 
6) w przypadku spółek partnerskich – partnerów, członków zarządu i prokurentów, 
7) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się od-
powiednio do Ubezpieczonego.

Klauzula Cyber risk/IT
   WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody 
w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych 
lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych 
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczegól-

ności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub 
zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku 
brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalno-
ści, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane 
z utratą zysku brutto oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrze-
żeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody 
rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

ZAŁĄCZNIK DO SEKCJI II 
OGÓLNYCH    WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK 

Klauzula 401 – Ubezpieczenie ryzyk casco w czasie transportu
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w cza-

sie transportu ubezpieczonego mienie samochodem, koleją, samolotem, żeglugą śródlądową na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody:
1) powstałe wskutek wypadku środka transportowego tj. zdarzenia polegającego na nagłym 

działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmio-
tami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się wykolejenie się, spadnię-
cie lub zatonięcie środka transportowego) będącego własnością Ubezpieczającego lub  
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znajdującego się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spowo-
dowany złym stanem technicznym tego środka lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia 
narkotycznego kierowcy,

2) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania ubezpie-
czonego mienia.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest:
1) w przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, rabunkiem dokonanym lub usi-

łowaniem rabunku (rozumianymi zgodnie z definicjami podanymi w § 4 ust. 2 pkt 14) Sekcji 
II) oraz wypadkiem środka transportowego (rozumianym zgodnie z definicją podaną w pkt. 2 
ppkt 1) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję.

2) Zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie 
z przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego sporządzeniu lub sporządzić ko-
misyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody.

3) Dostarczyć    WARCIE następujące dokumenty /oprócz wymienionych w OWU/: protokół szko-
dy, o którym mowa w ppkt. 2); oryginał listu przewozowego lub innego dokumentu, na pod-
stawie którego przewóz był dokonywany; kopię zawiadomienia policji.

Klauzula 402 – Ubezpieczenie ryzyk casco w trakcie samoczynnego przemieszczania  
maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w czasie 

samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych poza miejscem ubezpieczenia na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody powstałe:
1) w pojazdach mechanicznych i środkach transportu podlegających obowiązkowi rejestracji 

i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych,
2) wskutek wypadku przedmiotu ubezpieczenia tj. zdarzenia polegającego na nagłym działaniu 

siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzęta-
mi, a także przewrócenie się, wywrócenie się, wykolejenie się lub spadnięcie, jeśli został on 
spowodowany złym stanem technicznym pojazdu lub stanem nietrzeźwości lub odurzenia 
narkotycznego kierowcy.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest w przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem, 
rabunkiem dokonanym lub usiłowanym (rozumianymi zgodnie z definicjami podanymi w § 4 ust. 2 
pkt 14) Sekcji II) oraz wypadkiem środka transportowego (rozumianym zgodnie z definicją poda-
ną w pkt. 2 ppkt 2) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję i dostarczyć    WARCIE kopię 
zawiadomienia.

Klauzula 403 – Klauzula ubezpieczenia w zakresie podstawowym
1. Niniejszą klauzula ogranicza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego do szkód powstałych 

wskutek:
1) pożaru,
2) uderzenia pioruna,
3) wybuchu fizycznego,
4) upadku statku powietrznego.

2. Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć jako:
1) pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił 

się samorzutnie,
2) uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi,
3) wybuch fizyczny – gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 

gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołana ich dążnością do rozprzestrzeniania się. 
W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, 
aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozerwaniu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia ga-
zów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również 
implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowe-
go. Wybuchy i implozję wywołane przez Ubezpieczającego w celach eksploatacyjnych nie są 
objęte pokryciem ubezpieczeniowym,
4) upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 

bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego 
ładunku na ubezpieczone mienie.

Klauzula 420 – Ubezpieczenie urządzeń wiertniczych (wiertni) oraz sprzętu  
do wykonywania odwiertów ropy, gazu i/lub odwiertów geotermicznych
1. Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego:

1) maszyny, urządzenia i sprzęt do wykonywania i obsługi odwiertów ropy i/lub gazu oraz ich 
części zamienne, żurawie, kotły, rury wiertnicze oraz inny sprzęt z nimi współpracujący, za 
który Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność;

2) tabor samochodowy, kolejowy, cement, szlam (wiertniczy), związki wiertnicze, chemikalia, 
osłony, drogi, groble, projekty, specyfikacje, akta, mienie w trakcie składowania w magazynie 
lub na placu składowym.

2. Mienie wymienione w ppkt. 1) i 2) jest objęte pokryciem ubezpieczeniowym pod warunkiem do-
starczenia przez Ubezpieczającego szczegółowego wykazu poszczególnych pozycji.

3. Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową w miejscach wskazanych w doku-
mencie ubezpieczenia oraz podczas transportu pomiędzy nimi z zastrzeżeniem, że    WARTA nie 
odpowiada za szkody powstałe z jakiejkolwiek przyczyny podczas, gdy mienie jest umieszczone 
lub zainstalowane na statkach lub barkach wiertniczych.

4. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do. maszyn, urządzeń, sprzętu lub ich części 
jest ograniczony do szkód powstałych wskutek:
1) niekontrolowanego wytrysku rozumianego jako nagłe wyrzucenie płynu wiertniczego (szlam, 

woda), po którym następuje niekontrolowany wypływ ropy, gazu lub wody z odwiertu w wy-
padku, gdy ciśnienie gazu lub wody ze złoża, która przedostała się do otworu wiertniczego 
na pewnej głębokości pod powierzchnią ziemi jest większe od ciśnienia roboczego płynu 
wiertniczego w otworze wiertniczym powodując utratę kontroli nad odwiertem;

2) erupcji prowadzającej do powstania krateru tj. nieckowatego otworu w powierzchni ziemi 
otaczającej odwiert powstałego wskutek niekontrolowanego działania gazu, ropy lub wody;

3) podniesienia/ obniżenia żurawia wspornikowego lub masztu;
4) zawalenia, zjechania żurawia lub masztu.

5. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do maszyn, urządzeń, sprzętu wiertniczego 
pracujących pod ziemią jest ograniczony do szkód powstałych wskutek: niekontrolowanego wy-
trysku, erupcji prowadzącej do powstania krateru, pożaru lub eksplozji.

6. Pokrycie ubezpieczeniowe nie obejmuje zniszczenia lub utraty materiałów gaśniczych i/lub kosz-
tów poniesionych w związku z gaszeniem pożaru, opanowaniem lub próba opanowania niekon-
trolowanego wytrysku lub erupcją prowadzącą do powstania krateru. 

7.    WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w niniej-
szej klauzuli, jeśli spełnione są następujące warunki:
1) teren prowadzenia prac będzie wyposażony w sprzęt służący zapobieganiu wybuchowi zgod-

nie z odnośnymi przepisami;
2) ropa i/lub powietrze, napowietrzony szlam nie będą używane jako płyn wiertniczy, z zastrze-

żeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy baza roponośna szlamu lub ropy jest używana w celu 
wykonania: „wwiercenia”, „przemycia/przeczyszczenia” lub wydobycia części wierteł, sprzętu 
wiertniczego, który utknął w odwiercie;

3) w przypadku wierceń rotacyjnych i/lub jednostek konserwacyjno-udrażniających prace będą 
prowadzone zgodnie z odnośnymi normami i przepisami państwowymi;

4) prowadzone roboty będą wykonywane wyłącznie przez Ubezpieczonego lub jego pracowni-
ków, o ile w dokumencie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej.

 Klauzula 421 – Ubezpieczenie urządzeń wiertniczych oraz sprzętu do wykonywania 
odwiertów studni
Niniejszą klauzulą:

1) włącza się do zakresu pokrycia ubezpieczeniowego maszyny, urządzenia i sprzęt wiertniczy 
pod warunkiem, że nie służy on do wykonywaniu odwiertów lub prac na szybach ropy, gazu 
i/lub geotermicznych,

2) zmienia się postanowienia OWU maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk Sekcja II § 4 ust. 2 
pkt 12 na następujące:
„w rurach wiertniczych, kołnierzach, wiertłach, rozszerzakach, rurach rdzeniowych, osłonach 
i innego rodzaju narzędziach znajdujących się poniżej stołu obrotowego i/ lub powierzchni 
gruntu z przyczyn innych niż: trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, burza, cyklon, zala-
nie, pożar, wytrysk i wody artezyjskie”.
   WARTA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub pozostawienie świdra i/lub kolumny prze-
wodu wiertniczego, w tym nie obejmuje ochroną kosztów ich wydobycia.

ZAŁĄCZNIK DO SEKCJI III 
OGÓLNYCH    WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK 

KLAUZULA

Klauzula „Odpowiedzialność dodatkowa” (Leeway)
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
utraty zysku brutto wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń, zawartej na podstawie Sekcji III niniej-
szych OWU oraz z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia pokrywa się z rokiem obrotowym, o ile nie 
umówiono się inaczej, ustala się, że: 
1.    WARTA ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zysku brut-

to powiększonej o uzgodnioną niniejszą Klauzulą odpowiedzialność dodatkową maksymalnie 
o 25% sumy ubezpieczenia zysku brutto. 

2. Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia w wysokości 125% zysku brutto w rozumieniu 
§ 6 Sekcji III niniejszych OWU, która zgodnie z ust. 1., stanowi górną granicę odpowiedzialności 
   WARTY. 

3. Ubezpieczający opłaca składkę zaliczkową w wysokości 80% składki rocznej wyliczonej dla usta-
lonej zgodnie z ust. 2. sumy ubezpieczenia, czyli dla 125% wartości zadeklarowanego zysku 
brutto. 

4.    WARTA nie będzie stosowała zasady niedoubezpieczenia w przypadku, jeśli rzeczywista wartość 
zysku brutto osiągnięta w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 125% zysku brutto. 

5. Uzgodniona niniejszą Klauzulą odpowiedzialność dodatkowa (maksymalnie 25% sumy ubezpie-
czenia zysku brutto) nie ma zastosowania do ubezpieczenia zysku brutto z limitem odpowiedzial-
ności oraz do pozycji kosztów ubezpieczonych na pierwsze ryzyko. 

6. Ubezpieczający jest zobowiązany w ciągu 90 dni od zakończenia minionego okresu ubezpiecze-
nia przedstawić    WARCIE rzeczywistą wartość osiągniętego zysku brutto w czasie trwania umowy 
ubezpieczenia utraty zysku brutto na formularzu wymaganym przez    WARTĘ do ustalania sumy 
ubezpieczenia zysku brutto. 

7. Jeżeli długość maksymalnego okresu odszkodowawczego wynosiła: 
1) do 12 miesięcy to Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić kwotę zysku brutto za okres 12 

miesięcy poprzedzających koniec minionego okresu ubezpieczenia, 
2) ponad 12 miesięcy do 18 lub 24 miesięcy to Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić kwotę 

zysku brutto odpowiednio za okres 18 lub 24 miesięcy poprzedzających koniec minionego 
okresu ubezpieczenia. Dane winny być przedstawione na formularzu wymaganym przez 
   WARTĘ do ustalania sumy ubezpieczenia zysku brutto. 

8. Na podstawie informacji o rzeczywistej wartości osiągniętego zysku brutto w okresie ubezpiecze-
nia    WARTA dokona korekty składki zaliczkowej w wyniku której dokona:
1) zwrotu składki nadpłaconej z zastrzeżeniem, że:

a) w okresie ubezpieczenia    WARTA nie wypłaciła Ubezpieczonemu odszkodowania z tytułu 
utraty zysku brutto lub jest zobowiązana do jego wypłaty,

b) kwota podlegająca zwrotowi stanowić będzie nie mniej niż 5% i nie więcej niż 30% za-
płaconej składki zaliczkowej; w pozostałej części składka jest traktowana jako składka 
należna za czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 

lub
2) naliczenia dodatkowej składki wynikającej z rzeczywistej wartości osiągniętego zysku brutto 

w okresie ubezpieczenia.
9. W celu rozliczenia należnej składki ubezpieczeniowej (dopłata lub zwrot) stosuje się stawkę 

ubezpieczeniową uzgodnioną w umowie ubezpieczenia utraty zysku brutto wskutek uszkodzeń 
maszyn i urządzeń zawartej na podstawie postanowień Sekcji III niniejszych OWU. 
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