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W tabeli wskazujemy istotne informacje o o.w.u.

Pojęcia zdefiniowane w o.w.u. mają znaczenie nadane im w o.w.u. 
Ilekroć w tabeli poniżej wskazujemy na postanowienie, w którego 
treści odwołujemy się do pojęć zdefiniowanych w rozdziale 2.6., 
to każdorazowo dane postanowienie należy odczytywać łącznie 
z brzmieniem definicji pojęcia mającego zastosowanie do danego 
świadczenia.

RODZAJ 
INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Przesłanki wypłaty 
odszkodowania 
i innych świadczeń.

punkty: 3, 5-10, 12-72, 75, 78-79, 97.3-97.5, 
97.8-97.10, 99-114

Informacje zawarte w tabeli należy odczy-
tywać z uwzględnieniem definicji zawartych 
w rozdziale 2.6.

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

punkty: 4 -10, 13, 15-16, 19-21, 28, 29.4, 
31-32, 34, 36-37, 39, 41, 45, 47, 50-51, 58, 
59-60, 62-63, 65-72, 75, 78-79, 97.5, 98-99, 
105, 107-112, 114

Informacje zawarte w tabeli należy odczy-
tywać z uwzględnieniem definicji zawartych 
w rozdziale 2.6.
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SPIS TREŚCI

Jesteśmy po to, aby 
chronić Ciebie i Twoją 
firmę przed skutkami 
szkód spowodowanych 
zdarzeniami, na które  
nie masz wpływu. 

Możesz polegać na 
naszym doświadczeniu. 
Jesteśmy z naszymi 
klientami od wielu lat – 
na każdym kroku.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I ZA WYBÓR 
UBEZPIECZENIA SWOJEJ FIRMY U NAS.

WITAJ  
W ALLIANZ

SPIS  
TREŚCI
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1. WPROWADZENIE 
DO UBEZPIECZENIA 

Na podstawie złożonego przez Ciebie 
wniosku o zawarcie umowy ubezpie-
czenia oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia (o.w.u.), które znajdują 
się w tym przewodniku, zawierasz 
z nami, czyli Towarzystwem 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz 
Polska Spółką Akcyjną (Allianz), 
umowę. Umowa może być też zawarta 
poprzez przyjęcie przez Ciebie warun-
ków oferty złożonej przez Allianz. 
Potwierdzeniem zawarcia umowy jest 
polisa. 

W tych o.w.u. zawarliśmy informacje 
na temat:
• zakresu każdego pakietu  

(co obejmuje i czego nie obejmuje 
ubezpieczenie),

• obowiązków Twoich oraz 
Ubezpieczonego,

• procesu likwidacji szkód,
• najważniejszych elementów umowy,
• naszych danych kontaktowych,
• definicji pojęć, których używamy 

w tych o.w.u.

Gdy piszemy Ty, mamy na myśli 
Ubezpieczającego, czyli osobę, która 
zawiera umowę. 

UBEZPIECZASZ TWOJĄ 
FIRMĘ W RAMACH 
KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA MOJA 
FIRMA W ALLIANZ.  
TEN PRZEWODNIK 
ZAWIERA OGÓLNE 
WARUNKI TEGO 
UBEZPIECZENIA. 

witaj!
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Gdy piszemy Ubezpieczony, mamy na 
myśli osobę, którą chronimy na podsta-
wie zawartej umowy. Dokładną 
definicję Ubezpieczonego znajdziesz 
w rozdziale Definicje. 

Gdy piszemy my, mamy na myśli 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska Spółkę 
Akcyjną. 

Gdy piszemy umowa, mamy na myśli 
umowę ubezpieczenia zawartą na 
podstawie tych o.w.u.

Zapoznaj się z rozdziałem Definicje, 
w którym wyjaśniamy pojęcia używane 
w tych o.w.u. Niektóre słowa zdefinio-
waliśmy inaczej niż są powszechnie 
rozumiane. Jeśli definiujemy jakieś 
pojęcie, używając go w o.w.u., zawsze 
rozumiemy je zgodnie z tym, co opisali-
śmy w rozdziale Definicje. 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się 
z nami:
• przez telefon: 224 224 224 lub 
• przez naszą stronę internetową: 

www.allianz.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Jesteśmy administratorem danych oso-
bowych zbieranych w związku 
z zawarciem i wykonywaniem umowy 
zawartej na podstawie niniejszych 
o.w.u. Pełna treść klauzuli opisującej 
zasady na jakich przetwarzamy dane 
osobowe udostępniana jest przy za-
warciu umowy. Informacje na temat 
zasad przetwarzania przez nas danych 
osobowych dostępne są również na 
stronie internetowej: www.allianz.pl.

2. OPIS  
PRODUKTU 
I WARUNKI 
UBEZPIECZENIA
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W naszej ofercie mamy 
4 pakiety ubezpieczenia 
Moja Firma z różnym 
zakresem ochrony. 

Z tego rozdziału dowiesz się: 
•  co jest przedmiotem 

ubezpieczenia i co  
nie może nim być,

•  gdzie obowiązuje 
ubezpieczenie oraz 
co zawierają pakiety. 

1. Ubezpieczenie obejmuje tylko zakres 
pakietu, który wybierzesz. Dokładny 
zakres ubezpieczenia znajdziesz w tych 
o.w.u.

2. Możemy wprowadzić w umowie po-
stanowienia dodatkowe lub odmienne 
od postanowień zawartych w o.w.u. 
Takie postanowienia powinny być za-
akceptowane przez obie strony 
(tj. przez Ciebie i przez nas). 

JAKI JEST PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

3. Przedmiot ubezpieczenia to inaczej 
to, co obejmujemy ochroną. Ochroną 
ubezpieczeniową możemy objąć: 
mienie i odpowiedzialność cywilną. 
• 3.1. Ubezpieczone mienie to mienie 

stanowiące własność 
Ubezpieczonego lub będące w jego 
posiadaniu na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, lub innego tytułu 
prawnego, wykorzystywane 
w związku z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą 
i wskazane w przyjętej przez 
Ubezpieczającego ofercie lub we 
wniosku o zawarcie umowy. 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą 
być:
1) budynki i budowle,
2) lokale,
3) elementy działki,
4) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
5) środki obrotowe,
6) nakłady inwestycyjne,
7) wartości pieniężne,
8) mienie osób trzecich,
9) mienie pracownicze.

• 3.2. Odpowiedzialność cywilna obej-
muje odpowiedzialność za szkody 
majątkowe i osobowe wyrządzone 
osobom trzecim przez 
Ubezpieczonego.

• 3.3. Assistance obejmuje organizację 
albo organizację i pokrycie kosztów 
usług assistance. 

• 3.4. Ochroną ubezpieczeniową obej-
mujemy wyłącznie interes majątkowy 
Ubezpieczonego:
1) w ubezpieczeniu mienia – zabez-
pieczamy go przed ryzykiem 
bezpośredniej straty, którą jest utrata 
lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia;
2) w odpowiedzialności cywilnej – za-
bezpieczamy go przed koniecznością 
pokrycia szkód powstałych 
w związku z jego działalnością; 
3) w assistance – zabezpieczamy go 
przed koniecznością poniesienia 
kosztów usług w razie zajścia zdarze-
nia objętego ochroną 
ubezpieczeniową.

CO NIE PODLEGA OCHRONIE 
UBEZPIECZENIOWEJ 

4. Niezależnie od wybranego przez 
Ciebie pakietu, ochroną ubezpiecze-
niową nie obejmujemy mienia, które 
wymieniamy poniżej. 
• 4.1. Przedmioty wykorzystywane do 

prowadzenia przez Ubezpieczonego 
działalności gospodarczej, która nie 
została wskazana przez Ciebie we 
wniosku o zawarcie umowy lub 
opisana w przyjętej przez Ciebie 
ofercie.

• 4.2. Budynki, budowle, lokale, elemen-
ty działki wyłączone z eksploatacji.

• 4.3. Budynki, budowle, lokale, elemen-
ty działki, które nie były użytkowane 
nieprzerwanie przez okres co naj-
mniej 90 dni oraz znajdujące się 
w nich mienie.

• 4.4. Budynki, budowle, lokale, elemen-
ty działki, dla których wydano 
prawomocną decyzję o rozbiórce.

2.1 CO OBEJMUJE  
PRODUKT
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• 4.5. Budynki, budowle, lokale, elemen-
ty działki, w których są prowadzone 
roboty budowlane wraz ze znajdują-
cym się w nich mieniem, za wyjątkiem 
drobnych prac budowlano- 
montażowych. 

• 4.6. Mienie ruchome znajdujące się na 
wolnym powietrzu, zabezpieczone 
w sposób niezapobiegający jego 
zniszczeniu lub uszkodzeniu. 

• 4.7. Materiały budowlane, które nie są 
środkami obrotowymi.

• 4.8. Budynki, budowle, lokale, elemen-
ty działki wzniesione lub użytkowane 
bez wymaganych prawem pozwoleń, 
wykonane bez projektu, niezgodnie 
z projektem lub na podstawie projek-
tu, który nie został zatwierdzony 
przez właściwe organy, o ile istniał 
obowiązek wykonania i zatwierdze-
nia tego projektu, a także mienie 
znajdujące się w takich obiektach, 
o ile spowodowało to powstanie 
szkody lub zwiększenie jej rozmiaru 
oraz, o ile Ubezpieczony ponosi za to 
odpowiedzialność.

• 4.9. Mienie przechowywane lub ma-
gazynowane niezgodnie z jego 
właściwościami, zaleceniami produ-
centa, lub obowiązującymi 
przepisami prawa, chyba że sposób 
przechowywania, lub magazynowa-
nia nie miał wpływu na powstanie 
szkody, lub jej rozmiar.

• 4.10. Grunty, gleby, zbiorniki wodne, 
wody powierzchniowe, wody pod-
ziemne, kanały, rowy (łącznie 
z systemem melioracji lub kanałów 
przepustowych), obiekty inżynieryjne, 
mienie znajdujące się pod ziemią.

• 4.11. Mienie znajdujące się poza 
morską linią brzegową.

• 4.12. Doki i mola.
• 4.13. Podziemne kopalnie, jaskinie.
• 4.14. Linie przesyłowe i dystrybucyjne 

(w tym linie elektryczne, telekomuni-
kacyjne, światłowodowe) oraz linie 
transmisyjne.

• 4.15. Dane na informatycznych nośni-
kach danych, z wyłączeniem 
oprogramowania komputerowego 
stanowiącego środki obrotowe.

• 4.16. Bankomaty, automaty do gier, 
automaty wrzutowe, urządzenia wy-
posażone w automaty wrzutowe lub 
do wydawania i rozmieniania pienię-
dzy oraz mienie w nich się 
znajdujące.

• 4.17. Maszyny wycofane z eksploatacji 
z powodu zużycia technicznego.

• 4.18. Pojazdy samochodowe (samo-
chody osobowe, samochody 
ciężarowe, ciągniki samochodowe, 
autobusy, motocykle, czterokołowce), 
ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy,  
pojazdy szynowe, kombajny, 
maszyny budowlane, oraz maszyny, 
urządzenia lub narzędzia ciągnięte 
przez pojazdy. 

• 4.19. Jednostki pływające, załogowe 
i bezzałogowe statki powietrzne.
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• 4.20. Elektrownie jądrowe, instalacje 
jądrowe, reaktory i ich części jądrowe 
o właściwościach radioaktywnych, 
toksycznych lub wybuchowych. 

• 4.21. Szklarnie, namioty, tunele 
foliowe, inspekty, powłoki pneuma-
tyczne, balony reklamowe, 
barakowozy, garaże metalowe, 
kioski, kontenery bez fundamentów, 
stragany, obiekty budowlane niepo-
łączone trwale z gruntem, 
tymczasowe obiekty budowlane oraz 
mienie w nich się znajdujące.

• 4.22. Odpady lub mienie przeznaczo-
ne do likwidacji, lub do 
zezłomowania.

• 4.23. Mienie o przekroczonym terminie 
ważności lub wycofane z obrotu 
przed powstaniem szkody.

• 4.24. Mienie, którego zakup potwier-
dzony jest dowodem uznanym przez 
uprawnione organy państwa za pod-
brobiony lub przerobiony, albo 
mienie wytworzone lub wprowadzo-
ne do obrotu bez wymaganych 
prawem zezwoleń, lub koncesji, lub 
których wytworzenie, lub którego 
wprowadzenie do obrotu stanowi 
czyn zabroniony.

• 4.25. Rośliny, grzyby oraz ich grzybnie, 
słoma, siano, trawa energetyczna, 
żywe zwierzęta.

• 4.26. Akta, dokumenty, rękopisy, plany, 
prototypy, wzory, zbiory kolekcjoner-
skie lub muzealne oraz antyki, 
zabytki, dzieła sztuki. 

• 4.27. Mienie będące w trakcie 
montażu, w tym w trakcie instalacji, 
rozruchu próbnego, testów poprze-
dzających uruchomienie.

• 4.28. Bezpieczniki, wkładki topikowe, 
styczniki, odgromniki, czujniki, 
żarówki, lampy. 

• 4.29. Siłownie wiatrowe, wiatraki, 
biogazownie.

W RAMACH 
RZECZY 
RUCHOMYCH 
UBEZPIECZAMY: 
MASZYNY, 
URZĄDZENIA, 
WYPOSAŻENIE, 
ŚRODKI 
OBROTOWE, 
MIENIE OSÓB 
TRZECICH

GDZIE DZIAŁA UBEZPIECZENIE

5. Ubezpieczone mienie obejmujemy 
ochroną ubezpieczeniową w Polsce 
w miejscu ubezpieczenia wskazanym 
przez Ciebie w umowie, z zastrzeże-
niem pkt. 6.-10. poniżej. 

6. Maszyny, urządzenia, wyposażenie 
używane do prac służbowych przez 
Ubezpieczonego lub pracownika 
Ubezpieczonego poza miejscem  
ubezpieczenia obejmujemy ochroną 
w Polsce.

7. Maszyny, urządzenia, wyposażenie 
i środki obrotowe, które prezentujesz 
na wystawach, targach lub pokazach 
obejmujemy ochroną ubezpieczeniową 
w Polsce, zgodnie z wybranym przez 
Ciebie pakietem. 

8. Ochronę w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podstawo-
wej i rozszerzonej świadczymy w Unii 
Europejskiej oraz w Szwajcarii, 
Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.

9. W zakresie assistance, organizujemy 
i pokrywamy koszty usług w Polsce 
w miejscu ubezpieczenia wskazanym 
przez Ciebie w umowie.

10. Sprzęt elektroniczny (przenośny), 
używany do celów zawodowych przez 
Ubezpieczonego lub pracownika 
Ubezpieczonego poza miejscem ubez-
pieczenia, jest objęty ochroną na 
terytorium Unii Europejskiej oraz 
Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Wielkiej 
Brytanii.
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11. Oferujemy ochronę w ramach  
4 pakietów ubezpieczenia Moja Firma.

Sprawdź, jakie elementy składają się 
na pakiet. Zakres ubezpieczenia jest 
wskazany we wniosku o zawarcie 
umowy lub w przyjętej przez Ciebie 
ofercie, a potwierdzamy go w polisie. 

CO ZAWIERAJĄ 
PAKIETY

OFERUJEMY 
OCHRONĘ 
W RAMACH 
4 PAKIETÓW 
UBEZPIECZENIA 
MOJA FIRMA

MAX

EKSTRA

PLUS

KOMFORT
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PAKIETY
MOJA FIRMA
ZAKRES KOMFORT PLUS EKSTRA MAX CO MIEŚCI SIĘ W ZAKRESIE? 

POŻAR I INNE ZDARZENIA LOSOWE Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania: pożaru, dymu i sadzy, eksplozji, implozji, uderzenia 
pioruna, upadku lub uderzenia statku powietrznego, upadku drzew i budowli, uderzenia pojazdu.

RYZYKA KATASTROFICZNE
Obejmujemy ochroną szkody, które powstały na skutek działania deszczu i gradu, silnego wiatru, naporu śniegu i lodu, 
lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi. Objęcie ochroną ryzyka powodzi uzależniamy od oceny zagrożenia 
powodziowego w miejscu ubezpieczenia na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku. Jeśli stwierdzimy, że istnieje 
możliwość objęcia ochroną wskazanego przez Ciebie we wniosku miejsca ubezpieczenia, to potwierdzimy to w polisie.

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI Pokryjemy koszty stałe działalności, które Ubezpieczony poniósł w czasie przerwania działalności w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w umowie, w wyniku tego, że doszło do szkody na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA  
(ZAKRES PODSTAWOWY)

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody 
majątkowe), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, a także odpowiedzialność za produkty 
wprowadzone do obrotu, odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości i ruchomości oraz odpowiedzialność 
cywilną za uszkodzenia rzeczy ruchomych przetwarzanych, czyszczonych, naprawianych, konserwowanych, 
pakowanych lub w inny sposób obsługiwanych w ramach usług świadczonych przez Ubezpieczonego, a także za 
szkody na rzeczach ruchomych pozostających w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego.

UBEZPIECZONE KOSZTY Koszty działań po szkodzie oraz koszty utylizacji leków. 

ASSISTANCE (ZAKRES PODSTAWOWY) Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w nagłych wypadkach (pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, dekarza, 
technika urządzeń grzewczych, deratyzatora, dezynfektora, dezynsektora).

ZALANIE Obejmujemy ochroną szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, w tym powstałych 
w wyniku awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH Obejmujemy ochroną szkody, które polegają na pęknięciu lub rozbiciu przedmiotów szklanych oraz pokryjemy 
dodatkowe koszty, które powstały w związku z tym zdarzeniem ubezpieczeniowym.

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM, RABUNEK Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

WANDALIZM Obejmujemy ochroną szkody powstałe w wyniku wandalizmu.

AWARIA MASZYN  
I SZKODY ELEKTRYCZNE

Obejmujemy ochroną szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń oraz szkody spowodowane niezachowaniem 
parametrów prądu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA  
(ZAKRES ROZSZERZONY)

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody osobowe i szkody 
majątkowe) powstałe w skutek emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostawania się do atmosfery 
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pracownikom.

ASSISTANCE (ZAKRES ROZSZERZONY) Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy w odzyskiwaniu danych elektronicznych i cyfrowych utraconych 
z powodu awarii sprzętu elektronicznego.

TRZĘSIENIE ZIEMI (opcjonalnie w każdym pakiecie) Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane trzęsieniem ziemi.
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POŻAR I ZDARZENIA LOSOWE

Co jest w zakresie ubezpieczenia

12. Pokryjemy szkody w ubezpieczo-
nym mieniu spowodowane przez 
następujące zdarzenia i czynniki:
1) pożar,
2) dym, sadza,
3) eksplozja,
4) implozja,
5) uderzenie pioruna,
6)  upadek lub uderzenie statku 

powietrznego,
7) uderzenie pojazdu,
8) upadek drzew i budowli.

KOMFORT KOMFORT

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

13. Nie pokryjemy szkód w ubezpie-
czonym mieniu spowodowanych przez 
zdarzenia, które wymieniamy poniżej.
• 13.1. Narażenie na działanie ognia lub 

ciepła podczas obróbki.
• 13.2. Przypalenie niewywołane 

pożarem, eksplozją lub uderzeniem 
pioruna (np. przypalenie spowodo-
wane wypalaniem lakieru podczas 
renowacji okien).

• 13.3. Kontrolowana eksplozja spowo-
dowana przez Ubezpieczonego lub 
podczas robót strzałowych.

• 13.4. Utrata lub uszkodzenie spo-
wodowane przez zamontowany 
przejściowo system elektryczny, 
gazowy lub grzewczy.

• 13.5. Uderzenie pioruna, jeśli szkody 
w ubezpieczonym mieniu nie są bez-
pośrednim skutkiem tego uderzenia.

• 13.6. Uderzenie pojazdu prowadzone-
go przez Ubezpieczonego lub jego 
pracowników, z wyłączeniem ude-
rzenia pojazdu wolnobieżnego, oraz 
szkód wyrządzonych w tym pojeździe 
wolnobieżnym i jego ładunku. 

RYZYKA KATASTROFICZNE 

Co jest w zakresie ubezpieczenia

14. Pokryjemy szkody w ubezpieczo-
nym mieniu spowodowane przez 
następujące zdarzenia i czynniki:
1) powódź,
2) deszcz,
3) grad,
4) silny wiatr,
5) osunięcie i zapadanie się ziemi,
6) napór śniegu i lodu,
7) lawina.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

15. Nie pokryjemy szkód w ubezpie-
czonym mieniu spowodowanych przez 
zdarzenia lub czynniki, które wymienia-
my poniżej.
• 15.1. Przesiąkanie, czyli przedostawa-

nie się opadów atmosferycznych do 
ubezpieczonych budynku, budowli 
lub lokalu przez niezamknięte lub 
niedomknięte okna, drzwi zewnętrz-
ne lub inne otwory, chyba że otwory 
te powstały w wyniku zdarzenia ob-
jętego ochroną ubezpieczeniową.

• 15.2. Zapadanie lub osuwanie się 
ziemi, gdy szkody te powstały 
w wyniku działania człowieka.

• 15.3. Naturalne osiadanie budynku, 
budowli lub elementów działki.

16. Nie pokryjemy także kosztów 
rekultywacji gleby, które powstały 
w następstwie szkody w ubezpieczo-
nym mieniu.

KOSZTY STAŁE DZIAŁALNOŚCI

Co jest w zakresie ubezpieczenia

17. Pokryjemy koszty stałe działalności 
gospodarczej w miejscu ubezpie-
czenia wskazanym w umowie, które 
Ubezpieczony poniósł w czasie przerwy 
w działaniu firmy, w wyniku wystąpie-
nia szkody spowodowanej zdarzeniem 
ubezpieczeniowym. 

18. Pod pojęciem kosztów stałych dzia-
łalności rozumiemy wymienione niżej 
wydatki i zobowiązania związane 
z prowadzoną działalnością gospo-
darczą Ubezpieczonego, które nie 
zależą od wielkości zakupów, produkcji 
lub sprzedaży i mogłyby być przez 
niego pokryte przy niezakłóconym 
wykonywaniu działalności przez 
Ubezpieczonego.
1)  Zasadnicze wynagrodzenie brutto 

pracowników.
2)  Opłaty dzierżawne, opłaty związane 

z najmem.
3)  Opłaty za pobór energii elektrycz-

nej, cieplnej, wody lub gazu.
4)  Raty kredytów.

19. Pokryjemy koszty stałe działalności, 
jeżeli przerwa w wykonywaniu działal-
ności trwała dłużej niż 3 dni.

20. Powyższe koszty pokryjemy maksy-
malnie przez okres 90 dni.
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KOMFORT KOMFORT

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

21. Nie pokryjemy kosztów, które wy-
mieniamy poniżej.
• 21.1. Koszty spowodowane uszkodze-

niem, zniszczeniem lub utratą ksiąg 
rachunkowych, papierów warto-
ściowych, aktów, planów, nośników 
danych i wszelkiego rodzaju doku-
mentacji, lub utratą gotówki.

• 21.2. Koszty spowodowane brakiem 
kapitału na odtworzenie utracone-
go przedmiotu ubezpieczenia lub 
naprawę uszkodzonego przedmiotu 
ubezpieczenia.

• 21.3. Koszty spowodowane przerwą 
w dostawach wody, gazu, energii lub 
innych usług od osób trzecich.

• 21.4. Koszty awarii maszyn, urządzeń, 
wyposażenia.

• 21.5. Koszty zmienne operacyjne 
(np. zakupione produkty, otrzymane 
usługi, surowce, podróże służbowe).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
(ZAKRES PODSTAWOWY)

Co jest w zakresie ubezpieczenia

22. Obejmujemy ochroną odpowie-
dzialność cywilną Ubezpieczonego 
wobec osób trzecich z tytułu prowa-
dzonej działalności gospodarczej 
i posiadanego w ramach działalności 
gospodarczej mienia, w okoliczno-
ściach, które wymieniamy poniżej. 
• 22.1. W przypadku, gdy doszło 

do szkody osobowej lub szkody 
majątkowej, jeżeli zgodnie z po-
wszechnie obowiązującymi 
przepisami Ubezpieczony ponosi od-
powiedzialność za szkodę.

• 22.2. W zakresie wszystkich rodzajów 
działalności gospodarczej przyjętych 
do ubezpieczenia i wymienionych 
w polisie. 

• 22.3. W odniesieniu do wykonywania 
obowiązków pracowniczych wszyst-
kich pracowników Ubezpieczonego. 

• 22.4. O ile szkoda została wyrządzona 
nieumyślnie, w tym wskutek rażącego 
niedbalstwa.

• 22.5. O ile wypadek ubezpieczeniowy 
OC powstał w okresie ubezpieczenia, 
a roszczenie z tego tytułu zostało 
zgłoszone przed upływem terminu 
przedawnienia.

23. Ochroną ubezpieczeniową obejmu-
jemy także odpowiedzialność cywilną 
za produkt oraz wykonane usługi, na 
zasadach, które opisujemy poniżej. 

• 23.1. Gdy doszło do szkody osobowej 
lub szkody majątkowej wskutek wady 
produktu, lub dostarczenia produktu 
innego niż został zamówiony, a także 
na skutek wadliwego wykonania za-
kończonych i przekazanych odbiorcy 
usług, jeżeli zgodnie z powszech-
nie obowiązującymi przepisami 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzial-
ność za szkodę.

• 23.2. Odpowiedzialność obejmuje 
każdy produkt wytworzony lub 
wprowadzony do obrotu przez 
Ubezpieczonego lub jakąkolwiek 
osobę działającą z jego upoważ-
nienia, w zakresie działalności 
gospodarczej Ubezpieczonego wska-
zanej we wniosku o zawarcie umowy 
lub zaakceptowanej przez Ciebie 
ofercie i opisanej w polisie, chyba że 
ta odpowiedzialność została wyłą-
czona w tych o.w.u.

24. Obejmujemy ochroną odpo-
wiedzialność cywilną za szkody 
w nieruchomościach i rzeczach 
ruchomych użytkowanych przez 
Ubezpieczonego na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 
lub innej umowy, której przedmiotem 
jest przekazanie mienia do używania 
i pobierania pożytków.

25. Ochroną ubezpieczeniową obejmu-
jemy także odpowiedzialność cywilną 
za szkody w rzeczach stanowiących 
przedmiot obróbki, czyszczenia, 
naprawy, serwisu, pakowania lub 

innych czynności wykonywanych 
w ramach usług prowadzonych 
przez Ubezpieczonego, które po-
wstały w trakcie ich wykonywania. 
Ubezpieczona odpowiedzialność 
rozpoczyna się w momencie przyjęcia 
rzeczy i trwa aż do chwili jej wydania.

26. Ochroną obejmujemy także od-
powiedzialność cywilną za szkody 
w rzeczach ruchomych znajdujących 
się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczonego, które wystąpiły na 
skutek ich uszkodzenia, zniszczenia 
oraz utraty wynikającej z kradzieży 
z włamaniem lub rozboju. 

Dodatkowe rozszerzenia

27. Jeśli prowadzisz działalność w za-
kresie fryzjerstwa i innych zabiegów 
kosmetycznych (PKD 96.02.Z)  
zapewniamy również ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w za-
kresie szkód osobowych będących 
następstwem:
• 27.1. zakażenia HIV, HCV, HBV.
• 27.2. wykonywania zabiegów me-

dycyny estetycznej polegających 
na stymulacji biologicznej skóry za 
pomocą laseroterapii.
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KOMFORT KOMFORT

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

28. Ochroną ubezpieczeniową nie 
obejmujemy zdarzeń, szkód, kosztów 
i obszarów, które wymieniamy poniżej.
• 28.1. Czyste straty finansowe i utrata 

zysku poniesione przez osobę 
trzecią, która nie doznała szkody 
osobowej lub szkody majątkowej, za 
które Ubezpieczony ponosi odpowie-
dzialność cywilną. 

• 28.2. Odpowiedzialność osób zarzą-
dzających lub sprawujących nadzór 
w spółkach kapitałowych z tytułu wy-
konywania przez te osoby czynności 
w organach tych spółek (Directors & 
Officers).

• 28.3. Straty wyrządzone przez wirusy 
komputerowe lub innego rodzaju 
programy zakłócające pracę jakiego-
kolwiek programu, komputera, sieci, 
telefonu, niezależnie od przyczyn ich 
pojawienia się.

• 28.4. Straty spowodowane w rzeczach 
będących przedmiotem wykonywa-
nych przez Ubezpieczonego prac 
budowlanych lub montażowych.

• 28.5. Koszty wycofania produktu, 
w tym koszty naprawy, przywrócenia 
do stanu pierwotnego lub wymiany 
wadliwego produktu, lub jego części, 
oraz straty finansowe powstałe 
w wyniku tych działań.

• 28.6. Szkody wynikające z użytkowa-
nia produktu w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem.

• 28.7. Szkody powstałe na skutek uchy-
bień w wykonywaniu tych czynności 
zawodowych, których wykonywanie 
wymagało posiadania uprawnień 
zawodowych.

• 28.8. Szkody dotyczące wydajności lub 
właściwości produktu. 

• 28.9. Szkody osobowe spowodo-
wane przez produkt, który przed 
wprowadzeniem do obrotu nie 
był sprawdzony w sposób zgodny 
z ówcześnie obowiązującymi prze-
pisami prawa lub wymogami nauki 
i techniki.

• 28.10. Szkody w produkcie wprowa-
dzonym do obrotu lub w przedmiocie 
wykonanej przez Ubezpieczonego 
pracy, usłudze lub dziele.

• 28.11. Szkody w zakresie, w jakim 
odpowiedzialność cywilna jest, 
zgodnie z obowiązującym prawem, 
objęta systemem ubezpieczeń 
obowiązkowych, w szczególności 
obowiązkowym ubezpieczeniem od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych.

• 28.12. Szkody polegające na utracie 
rzeczy, niewynikające z jej zniszcze-
nia lub uszkodzenia.

• 28.13. Szkody wyrządzone w związku 
z przeprowadzaniem jazd próbnych 
powyżej 20 km od miejsca wykony-
wania usługi.

• 28.14. Szkody wyrządzone w przed-
miotach posiadających wartość 
naukową, artystyczną, zabytkową, 
kolekcjonerską.

• 28.15. Szkody w wartościach pie-
niężnych i wszelkiego rodzaju 
dokumentach.

• 28.16. Szkody w pojazdach mechanicz-
nych lub ich wyposażeniu, a także 
w rzeczach w nich pozostawionych, 
w tym w sprzęcie elektronicznym lub 
komputerowym.

• 28.17. Szkody w mieniu należącym do 
pracowników Ubezpieczonego.

• 28.18. Szkody powstałe w związku 
z posiadaniem, używaniem, handlem 
lub produkcją amunicji, materiałów 
wybuchowych, substancji niebez-
piecznych w rozumieniu prawa 
ochrony środowiska lub ustawy 
o odpadach.

• 28.19. Szkody, które są następstwem 
oddziaływania wyrobów tytonio-
wych, o ile oddziaływanie to miało 
wpływ na powstanie szkody lub 
zwiększenie jej rozmiarów.

UBEZPIECZONE KOSZTY 

Co jest w zakresie ubezpieczenia

29. Pokryjemy wymienione niżej koszty.
• 29.1. Koszty szkód w ubezpieczonym 

mieniu, które powstały w bezpośred-
nim następstwie akcji ratowniczej.

• 29.2. Koszty uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie, porządkowania, rozbiór-
ki, koniecznych zmian budowlanych, 
demontażu i montażu nieuszkodzo-
nych przedmiotów ubezpieczenia.

• 29.3. Koszty powstałe w związku 
z czasowym przechowywaniem 
ubezpieczonego mienia, jeżeli 
w miejscu ubezpieczenia nie ma 
możliwości należytego zabezpiecze-
nia przedmiotu ubezpieczenia.

• 29.4. Koszty składowania są pokry-
wane do dnia, w którym powstaje 
możliwość ponownego montażu 
lub właściwego zabezpieczenia 
przedmiotu ubezpieczenia w miejscu 
ubezpieczenia.

• 29.5. Koszty powstałe w związku 
z przywróceniem operacyjności sys-
temów przeciwpożarowych (zarówno 
systemów gaszenia, jak i systemów 
ostrzegania). 
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KOMFORT KOMFORT

Dodatkowe rozszerzenia

30. Obejmujemy ochroną ubez-
pieczeniową poniesione przez 
Ubezpieczonego koszty: 
1)  utylizacji leków w aptece lub 

w punkcie aptecznym; 
2)  recyklingu maszyn i urządzeń znaj-

dujących się w aptece lub punkcie 
aptecznym; 

3)  odmowy refundacji sprzedanych 
refundowanych leków lub wyrobów 
medycznych, wskutek zniszczenia 
dokumentów, które są podstawą 
refundacji. 

31. Koszty wymienione w pkt. 30. obej-
mujemy ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem, że: 
1)  powstały w następstwie szkody 

w ubezpieczonym mieniu, w zakresie 
objętym ubezpieczeniem; 

2)  Ty lub Ubezpieczony (jeśli umowa 
jest zawarta na cudzy rachunek) – na 
bieżąco archiwizujecie dane o obrocie 
refundowanymi lekami i wyrobami 
medycznymi, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Wysokość kosztów 
wymienionych w pkt. 30. ustala się 
w oparciu o średnią dzienną wartość 
kwot refundowanych, wyliczoną na 
podstawie 6-miesięcznego okresu 
poprzedzającego dzień powstania 
szkody. 

32. Limit odpowiedzialności dla kosztów 
wymienionych w pkt. 30. określamy 
w ust. 71.8. na jedno i wszystkie zdarze-
nia w okresie ubezpieczenia.

ASSISTANCE (ZAKRES PODSTAWOWY)

Co jest w zakresie ubezpieczenia

33. Zorganizujemy i pokryjemy 
koszty pomocy specjalisty w miejscu 
ubezpieczenia, mające na celu za-
pobieżenie dalszym uszkodzeniom 
i pogorszeniu się warunków pracy 
(w tym koszty dojazdu i robocizny spe-
cjalisty oraz koszty części zamiennych) 
w przypadku:
1)  uszkodzenia instalacji wodno-kanali-

zacyjnej lub kanalizacji;
2)  zablokowania toalety, wanny lub 

zlewu;
3)  awarii systemu zasilania energią 

elektryczną;
4)  awarii głównego systemu grzewcze-

go lub zaopatrzenia w ciepłą wodę 
dostarczanego przez główny system 
grzewczy;

5)  uszkodzenia zewnętrznych zamków, 
dachu, drzwi lub okien ubezpieczo-
nych budynku, budowli, lokalu lub 
elementów działki z powodu burzy, 
pożaru, dymu i sadzy, kradzieży 
z włamaniem lub wandalizmu;

6)  zatrzaśnięcia drzwi zewnętrznych 
(z zamkami mechanicznymi), bez 
możliwości dostania się lub wydo-
stania z ubezpieczonych budynku, 
budowli, lokalu lub elementów 
działki – w tym przypadku zapew-
nimy odblokowanie (z wyłączeniem 
kosztów zakupu nowego zamka);

7)  zgubienia lub kradzieży klucza – 
w tym przypadku pokryjemy koszty 
pracy specjalisty w celu wymiany 
zamka (z wyłączeniem kosztów 
zakupu nowego zamka);

8)  pojawienie się wewnątrz ubezpie-
czonych budynku, budowli, lokalu 
lub elementów działki: szczurów, 
myszy, owadów, gniazd os lub szer-
szeni (także gniazda os i szerszeni 
na zewnętrznej ścianie, dachu lub 
w przestrzeni podstropowej ubez-
pieczonych budynku, budowli, lokalu 
lub elementów działki).

34. Korzystanie z usług assistance 
jest ograniczone do czterech zdarzeń 
ubezpieczeniowych oraz do kwoty 
1 200 zł na każde zdarzenie w okresie 
ubezpieczenia. 

35. Przed rozpoczęciem wykonywania 
usługi poinformujemy Cię o kosztach 
przekraczających wartość limitu wska-
zanego powyżej. 

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

36. Nie pokryjemy kosztów, które wy-
mieniamy niżej.
• 36.1. Koszty wynikające z awarii 

lub odłączenia usług publicznych 
(dostaw prądu, wody lub gazu), 
niezależnie od ich przyczyny, we 
wskazanym przez Ciebie miejscu 
ubezpieczenia.

• 36.2. Koszty następujących uszkodzeń 
o charakterze estetycznym: wgnie-
cenia, porysowania, zadrapania na 
powierzchniach malowanych, pole-
rowanych lub emaliowanych, zmiany 
barwy, odbarwienia.
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• 36.3. Koszty uszkodzeń spowodowa-
nych złym wykonaniem lub błędami 
w produkcji, wadami materiałowymi, 
konstrukcyjnymi, produkcyjnymi lub 
innymi objętymi odpowiedzialnością 
producenta.

• 36.4. Koszty uszkodzeń spowodowa-
nych naprawami wykonanymi przez 
Ubezpieczonego.

• 36.5. Koszty zużycia elementów, które 
z uwagi na przeznaczenie i charakter 
pracy podlegają wyeksploatowaniu 
w toku ich użytkowania i wymagają 
okresowej wymiany (bezpieczniki, 
baterie, żarówki). 

• 36.6. Koszty uszkodzeń instalacji,  
za którą odpowiada administrator 
wielorodzinnego budynku, zarząd-
ca budynku lub dostawca mediów 
(wody, gazu, energii elektrycznej).

• 36.7. Koszty poszukiwania uszkodzeń 
(np. wykuwanie ścian, demontaż 
urządzeń, demontaż armatury 
łazienkowej).

37. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
opóźnienie w świadczeniu usługi spo-
wodowane: stanem klęski żywiołowej, 
strajkami, zamieszkami, aktami terroru, 
wojną, wojną domową lub skutkami 
działania energii jądrowej, siłą wyższą. 

ZALANIE

Co jest w zakresie ubezpieczenia

38. Obejmujemy ochroną ubezpie-
czeniową nagłe, niekontrolowane 
wydostanie się pary, wody lub innej 
cieczy, które powstało na skutek 
okoliczności lub zdarzeń, które wymie-
niamy poniżej.
• 38.1. Wystąpienie awarii, która polega 

na samoistnym uszkodzeniu znajdu-
jących się w miejscu ubezpieczenia 
instalacji: wodociągowej, kanali-
zacyjnej, grzewczej, tryskaczowej 
lub gaśniczej, chłodniczej (w tym 
połączeń giętkich, armatury, pomp 
wodnych, słonecznego układu ogrze-
wania wody, urządzeń połączonych 
na stałe z systemem rur) oraz urzą-
dzeń stanowiących wyposażenie 
użytkowe lub wystrój wnętrz. 

• 38.2. Wystąpienie awarii, która polega 
na samoczynnym uruchomieniu 
się instalacji tryskaczowej lub ga-
śniczej znajdującej się w miejscu 
ubezpieczenia.

• 38.3. Cofnięcie się wody lub ścieków 
z kanalizacji.

• 38.4. Wyciek wody z akwarium spo-
wodowany stłuczeniem akwarium 
lub samoistnym (tj. niezależnym od 
działań Ubezpieczonego lub osób 
trzecich) rozszczelnieniem lub uszko-
dzeniem jego osprzętu.

• 38.5. Zalanie przedmiotu ubezpie-
czenia na skutek topnienia śniegu 
lub lodu zalegającego na dachu, 
lub innych elementach budynku, 
budowli, lokalu, elementu działki, 
w których znajduje się przedmiot 
ubezpieczenia.

• 38.6. Zalanie spowodowane awarią 
znajdujących się wewnątrz budynku, 
budowli, lokalu armatury sanitar-
nej, syfonów, kotłów, wodomierzy, 
podgrzewaczy wody (np. bojlerów), 
pomp cieplnych, rur dopływowych 
(wodociągowych) lub odpływo-
wych (kanalizacyjnych), instalacji 
grzewczych, klimatyzacyjnych, try-
skaczowych, lub hydrantowych, lub 
wyciek pary, wody, lub innej cieczy, 
które powstały na skutek pękniecia 
spowodowanego działaniem mrozu.

• 38.7. W przypadku zalania pokryjemy 
koszty poszukiwania miejsca awarii.

• 38.8. Zalanie spowodowane przez 
osoby trzecie, pochodzącego 
z innego lokalu lub z innego 
budynku.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

39. Nie odpowiadamy za szkody, które 
powstały wskutek okoliczności lub 
zdarzeń wymienionych poniżej.
• 39.1. Pogarszanie się stanu ubezpie-

czonego mienia, spowodowane 
normalnym zużyciem, starzeniem, 
korozją, oksydacją, kawitacją, 
gniciem, fermentacją, wysychaniem, 
zastyganiem, ubytkami, utratą wagi, 
parowaniem, zmianą koloru, kształtu 
lub struktury, pękaniem, kurcze-
niem lub rozszerzaniem, chyba że 
w jego następstwie wystąpiło inne 
zdarzenie niewyłączone z zakresu 
ubezpieczenia – wówczas odpowia-
damy wyłącznie za skutki takiego 
zdarzenia.

• 39.2. Wyciek wody z pozostawionych 
otwartych zaworów.

• 39.3. Wyciek wody z rynien i rur spus- 
towych wody deszczowej innych niż 
wbudowane w budynek, budowlę lub 
elementy działki.

PLUSPLUS
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PLUS

STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

Co jest w zakresie ubezpieczenia

40. Odpowiadamy za szkody, które 
powstały wskutek pęknięcia przedmio-
tów wykonanych ze szkła, poliwęglanu, 
ceramiki lub kamienia, które powstały 
w przedmiotach, wymienionych niżej.
• 40.1. Zewnętrzne i wewnętrzne 

oszklenie ubezpieczonych budyn-
ków, budowli, lokali lub elementów 
działki, w tym: szyby okienne lub 
drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, 
osłony boksów, kabin, kontuarów, 
w tym szyby przeciwwłamaniowe 
i kuloodporne.

• 40.2. Neony, reklamy świetlne 
w miejscu ubezpieczenia.

• 40.3. Tablice reklamowe, szyldy, 
gabloty ze szkła lub tworzyw 
sztucznych znajdujące się w miejscu 
ubezpieczenia.

• 40.4. Płyty szklane stanowiące 
część składową mebli, stołów, lad 
chłodniczych, luster zamontowane 
w ścianach, znajdujące się w miejscu 
ubezpieczenia.

• 40.5. Akwaria i terraria zamontowane 
na stałe w miejscu ubezpieczenia. 

• 40.6. Zaplecze sanitarne znajdujące 
się w miejscu ubezpieczenia.

• 40.7. Oszklenie kominków i pieców 
znajdujących się w miejscu 
ubezpieczenia.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

41. Nie odpowiadamy za szkody: 
1)  w rzeczach ruchomych wykonanych 

ze szkła (np. wazon);
2)  w szybach, przedmiotach szklanych 

w budynku, lokalu, elementach 
działki w trakcie drobnych prac 
budowlano-montażowych;

3)  polegające na porysowaniu przed-
miotów ze szkła, poliwęglanu, 
ceramiki lub kamienia, odpryśnięciu 
kawałka powierzchni, poplamieniu 
lub zmianie barwy powierzchni szyb 
i przedmiotów szklanych;

4)  powstałe w trakcie montażu, demon-
tażu lub transportu; 

5)  w oszkleniu maszyn, urządzeń, 
wyposażenia; 

6)  w szklanych okładzinach 
podłogowych.

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I RABUNEK

Co jest w zakresie ubezpieczenia

42. Obejmujemy ochroną ubezpie-
czeniową dokonanie lub usiłowanie 
dokonania zaboru ubezpieczonego 
mienia z wnętrza budynku lub lokalu 
w okolicznościach, które wymieniamy 
poniżej.
• 42.1. Gdy sprawca uprzednio usunie 

lub zniszczy zabezpieczenia przy 
użyciu narzędzi lub siły, pozosta-
wiając ślady włamania na tych 
zabezpieczeniach, stanowiące 
dowód użycia siły lub narzędzi.

• 42.2. Gdy sprawca otworzy zabezpie-
czenia podrobionym kluczem, innym 
narzędziem lub kluczem oryginal-
nym, który sprawca zdobył w wyniku 
kradzieży z włamaniem do innego 
budynku lub lokalu, lub w wyniku 
rabunku. 

• 42.3. Gdy sprawca ukryje się 
w budynku lub lokalu w godzinach 
otwarcia i dokona kradzieży po 
zamknięciu budynku lub lokalu, i po-
zostawi widoczne ślady opuszczania 
budynku lub lokalu.

43. Obejmujemy ochroną ubezpiecze-
niową zabór ubezpieczonego mienia 
przez sprawcę, który zastosował jeden 
z niżej wymienionych środków wobec 
Ubezpieczonego, jego pracowników, 
osób, którym Ubezpieczony powierzył 
pieczę nad przedmiotem ubezpie-
czenia, lub którym zlecił stały dozór 
w miejscu ubezpieczenia. 

EKSTRA

• 43.1. Przemoc fizyczna lub groźba po-
zbawienia życia lub zdrowia.

• 43.2. Groźba pozbawienia życia lub 
zdrowia w celu zmuszenia do tego, 
aby dostarczyć sprawcy przedmiot 
ubezpieczenia do wskazanego 
miejsca, o ile miejsce, w którym 
doszło do przekazania, znajdowało 
się w obrębie miejsca ubezpieczenia.

• 43.3. Groźba pozbawienia życia 
lub zdrowia w celu zmuszenia do 
otwarcia zamka, w tym zamka 
szyfrowego, lub usunięcia innego za-
bezpieczenia chroniącego przedmiot 
ubezpieczenia.

• 43.4. Wykorzystanie powstałego nagle 
zaburzenia stanu fizycznego lub 
psychicznego osób opisanych w pkt. 
43., spowodowanego przez wypadek 
lub inną przyczynę. Przyczyna ta 
nie może mieć związku z pozosta-
waniem tych osób w stanie pod 
wpływem alkoholu lub w stanie 
pod wpływem środków narkotycz-
nych (jeżeli pozostawanie w tym 
stanie miało wpływ na powstanie 
szkody) – wyjątek stanowi sytuacja, 
w której spożycie alkoholu lub użycie 
środków narkotycznych nastąpiło 
pod wpływem groźby, przymusu lub 
podstępu sprawcy. 

44. W przypadku ryzyka kradzieży 
z włamaniem odpowiadamy również 
za szkody polegające na uszkodzeniu 
lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia 
w związku z włamaniem lub próbą 
włamania, w tym koszty naprawy 
i wymiany zabezpieczeń.

30 31

PRZEWODNIK PO UBEZPIECZENIU MOJA FIRMA 2.1 CO OBEJMUJE PRODUKT



EKSTRAEKSTRA

45. Obejmujemy ochroną ubezpie-
czeniową szkody powstałe wskutek 
zaboru: siłowników bram, zewnętrz-
nych elementów telewizji przemysłowej, 
anten, zewnętrznych części klimatyza-
torów, neonów, szyldów reklamowych, 
lamp i opraw świetlnych, które ze 
względu na swoje przeznaczenie są 
zamontowane na stałe na zewnątrz 
ubezpieczonych budynków, budowli, 
lokali lub elementów działki, w sposób 
uniemożliwiający ich odłączenie bez 
ich uszkodzenia lub bez użycia narzę-
dzi, wyłącznie gdy jest spełniony jeden 
z warunków, które wymieniamy poniżej. 
1)  Teren, na którym znajdują się ubez-

pieczone budynki, budowle, lokale 
lub elementy działki spełnia mini-
malne wymagane zabezpieczenia, 
określone w pkt. 91.

2)  Wyżej wymienione ubezpieczone 
mienie jest zamocowane na dachu 
budynku, budowli lub elementów 
działki, lub na wysokości nie mniej-
szej niż 3 m od poziomu terenu; 
niniejszy warunek nie dotyczy  
siłowników bram.  

46. Maszyny, urządzenia, wyposaże-
nie używane przez Ubezpieczonego 
lub jego pracownika do prac służbo-
wych poza miejscem ubezpieczenia, 
obejmujemy ochroną od kradzieży 
z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży 
wraz z pojazdem zabezpieczonym 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w pkt. 89.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

47. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
szkody, które wymieniamy poniżej.
1)  Szkody, które powstały wskutek 

działania osoby trzeciej, jeżeli nie 
pozostawiła ona śladów włama-
nia lub śladów świadczących o jej 
obecności, z wyjątkiem przypadków 
opisanych w ust. 42.2.

2)  Szkody, które polegają na brakach 
inwentaryzacyjnych lub brakach spo-
wodowanych błędami księgowymi 
lub rachunkowymi.

3)  Szkody, które powstały wskutek 
usunięcia, wyłączenia lub nie-
właściwego korzystania przez 
Ubezpieczonego lub jego pra-
cowników z systemów ochrony 
i bezpieczeństwa ubezpieczonego 
mienia.

4)  Szkody, które powstały wskutek kra-
dzieży zwykłej – wyłączenie to nie 
odnosi się do mienia określonego 
w pkt. 45. 

5)  Szkody w ubezpieczonym mieniu 
w zakresie, w jakim nie zostało ono 
zabezpieczone zgodnie z postano-
wieniami dotyczącymi minimalnych 
wymogów zabezpieczenia okre-
ślonych w ust. 83.4. – w zakresie, 
w jakim niezgodność ta miała wpływ 
na powstanie lub zwiększenie roz-
miaru szkody.

WANDALIZM

Co jest w zakresie ubezpieczenia

48. Obejmujemy ochroną ubezpiecze-
niową celowe, umyślne uszkodzenie 
lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie. 

49. Ochroną obejmujemy także uszko-
dzenia elewacji i izolacji wewnętrznych 
ubezpieczonych budynków, budowli, 
lokali lub elementów działki, które po-
wstały wskutek niszczącego działania 
zwierząt (gryzoni, owadów, ptaków). 

50. Obejmujemy ochroną szkody spo-
wodowane graffiti. Szkody pokrywamy 
do wysokości poniesionych nakładów 
na przemalowanie lub oczyszczenie 
uszkodzonej części obiektu i do okre-
ślonego w umowie limitu. 

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

51. Nie odpowiadamy za szkody, które 
wymieniamy poniżej. 
1)  Szkody w ubezpieczonym mieniu, 

w zakresie w jakim nie zostało ono 
zabezpieczone zgodnie z postano-
wieniami dotyczącymi minimalnych 
wymogów zabezpieczenia, określo-
nymi w ust. 83.4., w zakresie w jakim 
niezgodność ta miała wpływ na 
powstanie lub zwiększenie rozmiaru 
szkody.

2)  Szkody w postaci defektów estetycz-
nych nienaruszających substancji 
ubezpieczonego mienia.
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MAXMAX

AWARIA MASZYN I SZKODY ELEKTRYCZNE

Co jest w zakresie ubezpieczenia

52. Obejmujemy ochroną ubezpie-
czeniową szkody wyłącznie w tych 
maszynach, urządzeniach, wyposa-
żeniu, urządzeniach budowlanych, 
które przed szkodą zostały zamon-
towane lub zainstalowane zgodnie 
ze wskazaniami producenta oraz 
były użytkowane w toku wykony-
wania działalności gospodarczej 
Ubezpieczonego.

53. Obejmujemy ochroną ubezpiecze-
niową szkody, które polegają na awarii, 
w tym będącej następstwem następu-
jących okoliczności:
1)  błędu w obsłudze przez pracownika 

Ubezpieczonego; 
2)  dostania się ciała obcego do 

wnętrza maszyny, urządzenia, wypo-
sażenia, urządzenia budowlanego, 
rozerwania na skutek działania siły 
odśrodkowej, błędów konstrukcyj-
nych, projektowych, montażowych, 
wadliwego wykonania, wad ma-
teriałowych, niedoboru chłodziw, 
smarów, olejów;

3)  niedoboru wody w kotłach lub zbior-
nikach pod ciśnieniem;

4)  eksplozji;
5)  implozji;
6)  nadciśnienia;
7)  zwarcia, przepięcia, przeciążenia, 

powstania łuku elektrycznego, 
indukcji.

54. Obejmujemy ochroną ubezpiecze-
niową szkody w środkach obrotowych 
lub mieniu osób trzecich spowodowane 
ich rozmrożeniem lub zepsuciem. Za 
rozmrożenie lub zepsucie uznaje się 
utratę przydatności do użycia środków 
obrotowych lub mienia osób trzecich 
wskutek wzrostu temperatury w urzą-
dzeniu chłodniczym w bezpośrednim 
następstwie: 
1)  awarii urządzenia chłodniczego, 

w którym przechowywane są ubez-
pieczone środki obrotowe lub mienie 
osób trzecich; 

2)  przerwy w dostawie prądu elek-
trycznego, która trwała co najmniej 
2 godziny.

55. Pokryjemy też koszty przywróce-
nia ubezpieczonego mienia do stanu 
sprzed szkody, w tym koszty transportu, 
demontażu i montażu.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

56. Nie odpowiadamy za szkody, które 
powstały w przedmiotach lub wskutek 
okoliczności, które wymieniamy 
poniżej.
• 56.1. Szkody w przenośnym sprzęcie 

elektronicznym niewykorzystywanym 
przez Ubezpieczonego w jego dzia-
łalności gospodarczej.

• 56.2. Szkody w częściach i mate-
riałach eksploatacyjnych, które 
z uwagi na ich charakter pracy 
podlegają wymianie w ramach kon-
serwacji zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową lub zalecenia-
mi producenta; to wyłączenie nie 
dotyczy oleju w transformatorach 
i wyłącznikach pełniących rolę 
izolacyjną.

• 56.3. Szkody w maszynach, urządze-
niach, wyposażeniu, urządzeniach 
budowlanych starszych niż 15 lat 
i sprzęcie elektronicznym starszym 
niż 7 lat (daty liczone od roku pro-
dukcji). Wyłączenie to nie dotyczy 
ryzyka przepięcia.

• 56.4. Szkody, które powstały w na-
stępstwie normalnego zużycia lub 
starzenia się ubezpieczonego mienia.

• 56.5. Szkody spowodowane uży-
waniem ubezpieczonego mienia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

• 56.6. Szkody spowodowane kawitacją, 
korozją, erozją, utlenianiem i powsta-
niem kamienia kotłowego.

• 56.7. Szkody spowodowane rozmroże-
niem lub zepsuciem ubezpieczonego 
mienia, do którego doszło wskutek 
przechowywania niezgodnie z za-
leceniami producenta mienia lub 
wskutek uszkodzenia opakowania, 
planowanych wcześniej przerw w do-
stawie prądu lub przerw w dostawie 
prądu spowodowanych niewywią-
zaniem się przez Ubezpieczonego 
z płatności wobec dostawcy prądu, 
lub awarią linii napowietrznych 
przesyłowych.

• 56.8. Szkody spowodowane innymi ry-
zykami objętymi ochroną w ramach 
tej umowy. 
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MAXMAX

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
(ZAKRES ROZSZERZONY)

Co jest w zakresie ubezpieczenia

57. Ochroną ubezpieczeniową w za-
kresie rozszerzonym obejmujemy 
odpowiedzialność za szkody, które wy-
mieniamy poniżej.
1)  Szkody osobowe lub szkody ma-

jątkowe, które wynikają z emisji, 
wycieku, uwalniania się lub innej 
formy przedostania się do powie-
trza, wody lub gruntu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych w rozu-
mieniu prawa ochrony środowiska, 
o ile wystąpiły łącznie następujące 
warunki:
a)  szkody i koszty są spowodowane 

przez wypadek ubezpieczeniowy 
OC; 

b)  emisja, wyciek, uwalnianie się 
lub inna forma przedostania się 
do powietrza, wody lub gruntu 
jakichkolwiek substancji niebez-
piecznych w rozumieniu prawa 
ochrony środowiska zostały 
odkryte w czasie 72 godzin.

2)  Szkody osobowe, które wynikają 
z wypadku przy pracy, spełniają-
cego przesłanki uznania go za taki 
wypadek w rozumieniu ustawy wy-
padkowej oraz szkody majątkowe 
związane z wykonywaniem obo-
wiązków na rzecz Ubezpieczonego.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

58. Ochroną ubezpieczeniową nie 
obejmujemy kosztów, roszczeń, świad-
czeń i odpowiedzialności za szkody, 
które wymieniamy poniżej.
• 58.1. Koszty badania, monitorowania 

lub kontroli zanieczyszczenia środo-
wiska i substancji szkodliwych dla 
środowiska.

• 58.2. Koszty usuwania substancji 
szkodliwych dla środowiska z nie-
ruchomości, która jest własnością, 
w posiadaniu, dzierżawie lub w inny 
sposób w pieczy Ubezpieczonego.

• 58.3. Szkody związane z eksploatacją 
gruntów lub obiektów przeznaczo-
nych do przetwarzania, modyfikacji, 
czasowego albo stałego składowa-
nia lub unieszkodliwiania odpadów 
lub substancji żużlowych.

• 58.4. Szkody spowodowane działania-
mi prowadzonymi pod ziemią, które 
skutkują lub polegają na naruszeniu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu sub-
stancji naturalnie znajdujących się 
pod ziemią (np. wody, ropy naftowej, 
gazu).

• 58.5. Szkody polegające na 
stopniowym zanieczyszczaniu ubez-
pieczonego mienia.

• 58.6. Negatywne i mierzalne zmiany 
stanu lub funkcji przyrodniczych 
w stosunku do stanu sprzed wypadku 
ubezpieczeniowego OC. 
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• 58.7. Roszczenia z tytułu chorób 
zawodowych.

• 58.8. Roszczenia regresowe instytucji 
zobowiązanej do wypłaty świadczeń 
z tytułu wypadku przy pracy oraz 
świadczenia przysługujące poszko-
dowanemu na podstawie przepisów 
ustawy wypadkowej. 

• 58.9. Świadczenia przysługujące po-
szkodowanemu z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej 
na podstawie ustawy wypadkowej.

MAXMAX

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

62. Nie świadczymy usług assistance 
w przypadkach, gdy szkoda wynikła 
z lub polega na:
1)  utracie oprogramowania;
2)  uszkodzeniu (w tym awarii lub nie-

prawidłowym działaniu) systemu 
plików;

3)  awarii niezwiązanej z elektronicz-
nym uszkodzeniem dysku twardego 
(np. awarii systemu operacyjnego, 
wirusie, złośliwym oprogramowaniu);

4)  przechowywania sprzętu elektro-
nicznego niezgodnie z zaleceniami 
producenta; 

5)  działaniu prądu elektrycznego 
innego niż zwarcie lub przepięcie;

6)  uszkodzeniu sprzętu elektronicz-
nego, tj. komputera stacjonarnego, 
laptopa, tabletu, spowodowanym 
wahaniami temperatury, zanieczysz-
czeniem, działaniem źródeł ciepła 
lub działaniem sił przyrody;

ASSISTANCE (ZAKRES ROZSZERZONY)

Co jest w zakresie ubezpieczenia

59. Assistance w wariancie rozsze-
rzonym obejmuje dodatkowe usługi 
w postaci organizacji i pokrycia 
kosztów odzyskania danych elek-
tronicznych i cyfrowych utraconych 
z powodu awarii sprzętu elektroniczne-
go (komputera stacjonarnego, laptopa, 
tabletu), jeśli są spełnione warunki, 
które wymieniamy poniżej.
1)  Ubezpieczony sprzęt elektronicz-

ny jest użytkowany pod adresem 
miejsca ubezpieczenia. 

2)  Ubezpieczony sprzęt elektronicz-
ny nie jest starszy niż 5 lat (wiek 
urządzenia jest ustalany w oparciu 
o dowód zakupu ubezpieczo-
nego sprzętu elektronicznego, 
a w przypadku jego braku, wiek 
urządzenia zweryfikuje specjalista). 
Ubezpieczony nie poniesie kosztów 
weryfikacji wieku urządzenia. 

60. Usługa odzyskiwania danych 
jest ograniczona do limitu w wyso-
kości 8 000 zł i do jednego zdarze-
nia ubezpieczeniowego w okresie 
ubezpieczenia. 

61. Przed rozpoczęciem wykonywania 
usługi poinformujemy Cię o kosztach 
przekraczających wartość limitu wska-
zanego powyżej. 

7)  działaniu cieczy lub przypadkowym 
uszkodzeniu sprzętu elektronicz-
nego, tj. komputera stacjonarnego, 
laptopa, tabletu;

8)  działaniu cieczy lub przypadkowym 
uszkodzeniu maszyn, urządzeń lub 
wyposażenia;

9)  próbie odzyskania danych elektro-
nicznych i cyfrowych bez udziału 
naszego centrum alarmowego;

10)  wymianie uszkodzonego sprzętu 
elektronicznego lub dysku 
twardego;

11)  instalacji oprogramowania.

63. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
opóźnienie w świadczeniu usługi spo-
wodowane: stanem klęski żywiołowej, 
strajkami, zamieszkami, aktami terroru, 
wojną, wojną domową lub skutkami 
działania energii jądrowej, siłą wyższą. 
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OPCJONALNIE

TRZĘSIENIE ZIEMI

Co jest w zakresie ubezpieczenia

64. Obejmujemy ochroną szkody spo-
wodowane przez trzęsienie ziemi, czyli 
wstrząsy powierzchni ziemi wywołane 
nagłymi, naturalnymi przemieszcze-
niami mas skalnych w obrębie skorupy 
ziemskiej, niezwiązanymi z działalno-
ścią człowieka.

Co nie jest w zakresie ubezpieczenia

65. Nie pokryjemy szkód, które:
1)  powstały na skutek działalności 

człowieka;
2)  polegają na skażeniu lub zanieczysz-

czeniu w wyniku trzęsienia ziemi.

UBEZPIECZENIE
JAK OKREŚLAMY SUMĘ UBEZPIECZENIA,  
SUMĘ GWARANCYJNĄ LUB LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI

UBEZPIECZENIE 
MIENIA

Sumę ubezpieczenia (SU) deklarujesz oddzielnie dla dwóch 
grup ubezpieczonego mienia: 
Rzeczy ruchome: 
• Dla maszyn, urządzeń, wyposażenia SU to wartość odtworze-

niowa – nowa (gdy zużycie techniczne nie  
przekracza 50%) lub wartość rzeczywista (gdy zużycie tech-
niczne przekracza 50%). 

• Dla środków obrotowych SU to wartość odpowiadająca  
cenie ich nabycia (jeżeli Ubezpieczony nie jest ich wytwórcą 
lub producentem) lub kosztom wytworzenia (jeżeli Ubezpie-
czony jest wytwórcą lub producentem).

• Dla mienia osób trzecich SU to wartość rzeczywista.
• Dla nakładów inwestycyjnych SU to wartość odpowiadająca 

poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia 
kosztom na adaptację budynku lub lokalu.

• Dla mienia pracowniczego SU to wartość rzeczywista.
• Dla wartości pieniężnych SU to wartość nominalna  

(wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote  
według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP 
w dniu wystąpienia szkody).

Nieruchomości
• Dla budynków, budowli, lokali SU to wartość odtworzeniowa 

– nowa (gdy zużycie techniczne nie przekracza 50%) lub 
wartość rzeczywista (gdy zużycie techniczne przekracza 50%).

• Dla elementów działki SU to wartość odtworzeniowa – nowa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA

Sumę gwarancyjną wybierasz spośród dwóch dostępnych 
limitów.

ASSISTANCE Limity znajdziesz w tabeli limitów odpowiedzialności.

JAK OKREŚLAMY SUMY UBEZPIECZENIA, 
SUMY GWARANCYJNE I LIMITY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

66. Suma ubezpieczenia, suma gwa-
rancyjna i limity odpowiedzialności to 
maksymalne kwoty, do których odpo-
wiadamy w ramach umowy. Wynikają 
one z umowy oraz potwierdzamy je 
w polisie.
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67. Obejmiemy automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową, w zakresie 
ubezpieczenia, wzrost wartości ubez-
pieczonego mienia związany z jego 
modernizacją lub zakupem nowego 
mienia  w trakcie trwania umowy. Limit 
odpowiedzialności w zakresie opisa-
nym w zdaniu pierwszym wynosi 20% 
sumy ubezpieczenia mienia, nie więcej 
niż 300 000 zł.

68. Ochrona ubezpieczeniowa opisana 
w pkt. 67. dotyczy miejsca ubezpiecze-
nia potwierdzonego w polisie i trwa 
30 dni od dnia udokumentowanego 
zakupu lub zwiększenia wartości 
mienia w dokumentach księgowych. 
Warunkiem przedłużenia ochrony 
ubezpieczeniowej na okres ponad 
30 dni (nie dłużej niż do końca okresu 
obowiązywania umowy) dla nowo 
nabytego mienia jest zgłoszenie go 
do ubezpieczenia przed upływem 
30 dni od dnia jego nabycia i opłacenie 
dodatkowej składki zaproponowanej 
przez Allianz.

TABELA LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI

69. Poniższa tabela zawiera sumy 
ubezpieczenia, sumy gwarancyj-
ne i limity odpowiedzialności, które 
możesz wybrać, zawierając umowę 
ubezpieczenia.

UBEZPIECZONE RYZYKO LIMIT PODSTAWOWY LIMIT PODNIESIONY

POŻAR I INNE 
ZDARZENIA LOSOWE

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

RYZYKA 
KATASTROFICZNE

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie 

KOSZTY STAŁE 
DZIAŁALNOŚCI

10% sumy ubezpieczenia  
dla zadeklarowanych przez 
Ciebie dla ubezpieczonego 
mienia ruchomego,  
nie więcej niż 50 000 zł

10% sumy ubezpieczenia 
dla zadeklarowanych przez 
Ciebie dla ubezpieczonego 
mienia ruchomego,  
nie więcej niż 100 000 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA (ZAKRES 
PODSTAWOWY)

400 000 zł

Podlimit odpowiedzialności 
za szkody w rzeczach 
ruchomych przetwarzanych, 
czyszczonych, 
naprawianych, 
serwisowanych, pakowanych 
lub w inny sposób 
obsługiwanych w ramach 
usług świadczonych przez 
Ubezpieczonego:
200 000 zł

Podlimit odpowiedzialności 
za szkody w rzeczach 
ruchomych pozostających 
pod opieką lub kontrolą 
Ubezpieczonego:
200 000 zł

2 500 000 zł

Podlimit odpowiedzialności 
za szkody w rzeczach 
ruchomych przetwarzanych, 
czyszczonych, 
naprawianych, 
serwisowanych, pakowanych 
lub w inny sposób 
obsługiwanych w ramach 
usług świadczonych przez 
Ubezpieczonego:
1 250 000 zł

Podlimit odpowiedzialności 
za szkody w rzeczach 
ruchomych pozostających 
pod opieką lub kontrolą 
Ubezpieczonego:
1 250 000 zł

UBEZPIECZONE 
KOSZTY

30% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

30% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie 

ASSISTANCE 
(ZAKRES 
PODSTAWOWY)

1 200 zł na jedno zdarzenie 1 200 zł na jedno zdarzenie 
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70. W przypadku, gdy wybrany 
pakiet obejmuje ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym, suma 
gwarancyjna może wynosić łącznie dla 
obydwu zakresów 400 000 zł  
(limit podstawowy) albo 2 500 000 zł 
(limit podniesiony). 

71. Nasza odpowiedzialność dla 
poniżej wymienionego mienia jest 
ograniczona do limitów.
• 71.1. Dla mienia pracowniczego pono-

simy odpowiedzialność za szkody 
powstałe na skutek zdarzeń objętych 
ochroną do kwoty 1 000 zł, która 
przypada na szkodę w mieniu 
jednego poszkodowanego 
pracownika.

• 71.2. Dla maszyn, urządzeń, wyposa-
żenia używanego do prac 
służbowych przez Ubezpieczonego 
lub pracownika Ubezpieczonego  
poza miejscem ubezpieczenia pono-
simy odpowiedzialność za szkody 
powstałe na skutek zdarzeń objętych 
ochroną do 50 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia – jednak nie więcej niż 
suma ubezpieczenia zadeklarowana 
dla ubezpieczonego mienia.

• 71.3. Dla maszyn, urządzeń, wyposa-
żenia i środków obrotowych, które 
prezentujesz na wystawach, targach 
lub pokazach ponosimy odpowie-
dzialność za szkody powstałe na 
skutek zdarzeń objętych ochroną do 
10 000 zł na jedno i wszystkie zda-
rzenia w okresie 
ubezpieczenia – jednak nie więcej niż 
suma ubezpieczenia zadeklarowana 
dla ubezpieczonego mienia.

• 71.4. Dla ryzyka opisanego w pkt. 12. 
ppkt. 7. ustalamy podlimit w wysoko-
ści 10 000 zł – nie więcej niż suma 
ubezpieczenia ubezpieczonego 
mienia dla szkód powstałych wskutek 
uderzenia pojazdem wolnobieżnym.

• 71.5. Dla ryzyk opisanych w pkt. 14. 
ustalamy podlimit w wysokości 5% 
sumy ubezpieczenia zadeklarowanej 
przez Ciebie dla ubezpieczonego 
mienia ruchomego – nie więcej niż 
100 000 zł dla mienia przechowywa-
nego na wolnym powietrzu.

• 71.6. Wartości pieniężne obejmujemy 
ochroną od pożaru i innych zdarzeń 
losowych oraz od ryzyk katastroficz-
nych do 10 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubez-
pieczenia – jednak nie więcej niż 
suma ubezpieczenia zadeklarowana 
dla ubezpieczonego mienia.

UBEZPIECZONE RYZYKO LIMIT PODSTAWOWY LIMIT PODNIESIONY

ZALANIE 100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie

STŁUCZENIE 
PRZEDMIOTÓW 
SZKLANYCH

5 000 zł 10 000 zł

KRADZIEŻ 
Z WŁAMANIEM, 
RABUNEK

10% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie dla ubezpieczonego 
mienia ruchomego.

20% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie dla ubezpieczonego 
mienia ruchomego

WANDALIZM 20 000 zł

Podlimit na graffiti 5 000 zł

50 000 zł

Podlimit na graffiti 5 000 zł

AWARIA MASZYN 
I SZKODY 
ELEKTRYCZNE

50 000 zł 100 000 zł

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA (ZAKRES 
ROZSZERZONY)

400 000 zł 2 500 000 zł

ASSISTANCE (ZAKRES 
ROZSZERZONY)

8 000 zł 8 000 zł

TRZĘSIENIE ZIEMI 100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie 

100% sumy ubezpieczenia 
zadeklarowanej przez 
Ciebie 
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2.2 OGÓLNE  
WYŁĄCZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

• 71.7. Wartości pieniężne obejmujemy 
ochroną od kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku do limitu 150 000 zł, 
z zastrzeżeniem limitów w zależności 
od miejsca przechowywania tych 
wartości.
1)  Kasy fiskalne – 3 000 zł na jedną, 

ale nie więcej niż 6 000 zł na 
wszystkie kasy fiskalne.

2)  Kasety metalowe – 6 000 zł na 
jedną, ale nie więcej niż 10 000 zł 
na wszystkie kasy metalowe.

3)  Szafy sejfowe lub szafy stalowe 
bez udokumentowanej klasy od-
porności na włamanie – 20 000 zł.

4)  Urządzenia do przechowywania 
wartości pieniężnych o I lub II 
klasie odporności na włamanie – 
100 000 zł.

5)  Urządzenia do przechowywania 
wartości pieniężnych powyżej II 
klasy odporności na włamanie – 
150 000 zł.

• 71.8. Limit odpowiedzialności  
dla mienia wymienionego  
w pkt. 30. wynosi 20 000 zł.

• 71.9. Limit odpowiedzialności  
dla mienia wymienionego  
w pkt. 45. wynosi 20 000 zł.

• 71.10. Limit odpowiedzialności  
dla mienia wymienionego  
w pkt. 54. wynosi 10 000 zł. 

• 71.11. Limit odpowiedzialności za in-
fekcje opisane w ust. 27.1. wynosi  
100 000 zł.

• 71.12. Limit odpowiedzialności dla 
szkód wyrządzonych laseroterapią 
opisanych w ust. 27.2. wynosi  
100 000 zł.
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w przyjętej przez Ciebie ofercie oraz 
potwierdzony w polisie. 

• 72.5. Szkody powstałe na skutek dzia-
łań wojennych, działań zbrojnych 
noszących znamiona działań wojen-
nych, konfliktów zbrojnych, wrogich 
działań obcych państw, wojny domo-
wej, stanu wojennego, stanu 
wyjątkowego, przewrotu wojskowego, 
buntu w siłach zbrojnych, rebelii, rewo-
lucji, powstania, zamachu stanu, 
sabotażu.

• 72.6. Szkody powstałe w wyniku aktów 
terroryzmu, strajków, zamieszek, 
lokautów, niepokojów społecznych.

• 72.7. Szkody powstałe w następstwie 
środków represyjnych stosowanych 
przez organy państwa: konfiskaty, 
nacjonalizacji, zajęcia, zawłaszczenia, 
zarekwirowania lub zniszczenia, rów-
nież, gdy zdarzenie zaszło na 
podstawie decyzji podjętej przez 
uprawnione do tego władze.

• 72.8. Szkody powstałe w następstwie 
działania energii jądrowej, promienio-
wania jonizującego lub laserowego, 
zanieczyszczenia radioaktywnego, 
odpadów nuklearnych lub związków 
będących wynikiem spalania paliwa 
jądrowego, izotopów promieniotwór-
czych, oddziaływania pola 
elektromagnetycznego, broni lub 
innych urządzeń wytwarzających lub 
wykorzystujących energię jądrową lub 
substancje radioaktywne, z zastrzeże-
niem ust. 27.2.

• 72.9. Szkody powstałe w mieniu, które 
w trakcie powstania szkody było 
przedmiotem załadunku lub 

72. Wyłączenia odpowiedzialności 
zawarte w tym rozdziale mają zastoso-
wanie do wszystkich pakietów ubezpie-
czeń określonych w tych o.w.u. Nie obej-
mujemy ochroną szkód i kosztów, które 
powstały na skutek wskazanych poniżej 
okoliczności.
• 72.1. Szkody spowodowane umyślnym 

działaniem Twoim lub 
Ubezpieczonego, na rachunek które-
go zawarłeś umowę. W sytuacji szkód 
spowodowanych rażącym niedbal-
stwem Twoim lub Ubezpieczonego, 
na rachunek którego zawarłeś 
umowę, jesteśmy wolni od odpowie-
dzialności, chyba że wypłata 
odszkodowania odpowiada w danych 
okolicznościach względom słuszności.

• 72.2. Szkody spowodowane umyślnie 
przez osobę, z którą Ty lub 
Ubezpieczony, na rachunek którego 
zawarłeś umowę, pozostajecie we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

• 72.3. Szkody, do których doszło pod-
czas działania Twojego lub 
Ubezpieczonego, na rachunek które-
go zawarłeś umowę, lub osoby, 
z którą Ubezpieczony pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym 
w stanie pod wpływem alkoholu, lub 
w stanie pod wpływem środków nar-
kotycznych. Nie stosujemy tego 
wyłączenia, jeśli pozostawanie w tym 
stanie nie spowodowało szkody lub 
powiększenia jej zakresu.

• 72.4. Szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem przedmiotu działal-
ności, który nie został wskazany we 
wniosku o zawarcie umowy lub 

wyładunku – wyłączenie nie dotyczy  
odpowiedzialności cywilnej (zakres 
podstawowy i zakres rozszerzony).

• 72.10. Szkody związane z działalnością 
kopalni lub zakładu górniczego.

• 72.11. Szkody polegające na uszkodze-
niu budynku, lokalu, budowli, 
elementów działki spowodowane 
wadliwym wykonaniem, pracą w nie-
odpowiednich warunkach 
klimatycznych lub zużyciem i niedo-
stateczną konserwacją.

• 72.12. Szkody wynikające z prowadze-
nia drobnych prac budowlano-  
-montażowych przez osoby, które nie 
posiadają stosownych uprawnień do 
ich prowadzenia. 

• 72.13. Szkody wynikające z błędów 
w sztuce budowlanej lub wady kon-
strukcyjnej, materiałowej, projektowej 
ubezpieczonego budynku, lokalu, 
budowli, elementu działki. 

• 72.14. Szkody wynikające z użytkowa-
nia, przechowywania i konserwacji 
przedmiotu ubezpieczenia lub jego 
elementów niezgodnie z zaleceniami 
z instrukcji producenta.

• 72.15. Szkody wynikające z utraty 
przedmiotu ubezpieczenia w wyniku 
przywłaszczenia, defraudacji, zagu-
bienia, sprzedaży, oddania, zamiany.

• 72.16. Szkody, za które ponosisz odpo-
wiedzialność w wyniku umownego 
rozszerzenia odpowiedzialności.

• 72.17. Szkody wynikające z obowiązku 
uiszczenia kar umownych lub opłat 
wynikających ze stosunku prawnego 
lub umownego (np. z tytułu podat-
ków, czynszów, ceł, składek), grzywien 

sądowych, administracyjnych 
i odszkodowań o charakterze karnym 
oraz innych kar i środków karnych 
o charakterze pieniężnym.

• 72.18. Czyste straty finansowe.
• 72.19. Szkody powstałe w następstwie 

przerwy w użytkowaniu ubezpieczo-
nego mienia (np. opóźnienia, utrata 
udziału w rynku).

• 72.20. Szkody, które są bezpośrednimi 
następstwami trwającej eksploatacji 
(np. naturalne zużycie, utrata wartości 
z upływem czasu, pogarszanie się 
właściwości użytkowych).

• 72.21. Szkody spowodowane przez 
azbest.

• 72.22. Szkody powstałe wskutek przeni-
kania lub przesiąkania wód 
gruntowych, chyba że szkoda powsta-
ła w wyniku ubezpieczonych ryzyk.

• 72.23. Szkody spowodowane wibracja-
mi związanymi z ruchem drogowym 
lub kolejowym, lub wibracjami gene-
rowanymi przez urządzenia zakładów 
przemysłowych, lub budowlanych.

• 72.24. Szkody, które powstały w wyniku 
przeniesienia choroby zakaźnej, 
w sytuacji gdy Ubezpieczony wiedział 
o chorobie lub przy zachowaniu nale-
żytej staranności wiedzieć powinien.

• 72.25. Szkody wyrządzone przez pro-
dukt zawierający ludzką krew, osocze 
lub substancje krwiopochodne, 
a także spowodowane przez wirus 
BSE.

• 72.26. Szkody wynikające z zakażenia 
wirusem HIV, HCV, HBV, z zastrzeże-
niem ust. 27.1. 
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• 72.27. Szkody wyrządzone przez pro-
dukt zmodyfikowany genetycznie 
oraz powstałe w wyniku uszkodzenia 
kodu genetycznego.

• 72.28. Szkody wyrządzone przez silikon 
wykorzystywany do celów medycz-
nych, a także środki antykoncepcyjne 
uwalniające hormony, wkładki 
wewnątrzmaciczne, szczepionki.

• 72.29. Szkody spowodowane przez 
działanie wirusów komputerowych, 
„koni trojańskich”, bomb czasowych 
lub logicznych, złośliwego oprogra-
mowania szyfrującego, lub 
wymuszającego opłaty, innych pro-
gramów mających charakter złośliwy 
lub niszczący, nieautoryzowanego 
kodu lub programu, bez względu na 
fakt, czy zostały wprowadzone przez 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, 
osobę trzecią, lub rozprzestrzeniły się 
w ramach użytkowania komputerów, 
lub sieci komputerowych.

• 72.30. Szkody spowodowane przez 
działanie hakerów lub przestępców 
komputerowych, włamanie do syste-
mów komputerowych, urządzeń 
elektronicznych lub elektronicznych 
elementów sterujących, bądź wbudo-
wanych w nie chipów, sieci 
wewnętrznych, lub zewnętrznych, lub 
inny rodzaj nieautoryzowanego 
dostępu do systemów elektronicz-
nych, w tym powstałego wskutek 
ujawnienia haseł dostępowych 
osobom bliskim, lub osobom trzecim, 
niezależnie od tego, czy było to świa-
dome bądź nieświadome działanie.

• 72.31. Szkody polegające na zniszcze-
niu, zmianie pierwotnej formy danych, 
skasowaniu, uszkodzeniu, zakłóceniu 
lub zniekształceniu danych, struktur 
kodu, programu lub oprogramowania 
oraz nieprawidłowym zastosowaniu 
oprogramowania, nośników informa-
cji, niezadziałaniu sprzętu, systemów 
komputerowych, urządzeń elektro-
nicznych, elektronicznych systemów 
sterujących bądź wbudowanych w nie 
chipów.

• 72.32. Szkody, następstwa, a także oko-
liczności, które mogą powodować lub 
powodowałyby zobowiązanie do 
spełnienia przez Allianz świadczenia, 
w zakresie w jakim naruszałoby to 
jakiekolwiek obowiązujące międzyna-
rodowe przepisy przewidujące 
nałożenie sankcji ekonomicznych lub 
handlowych lub inne mające zastoso-
wanie regulacje Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub 
Stanów Zjednoczonych, jak też inne 
właściwe przepisy lub regulacje prze-
widujące nałożenie sankcji 
ekonomicznych lub handlowych.

• 72.33. Szkody polegające na niewyja-
śnionym zaginięciu, podmianie, 
brakach inwentarzowych mienia, 
chyba że są one następstwem ubez-
pieczonego w ramach umowy ryzyka.

• 72.34. Koszty powstałe w związku 
z demontażem, naprawą, remontem, 
ponownym ustawieniem oraz konser-
wacją masztów, dźwigów, kominów 
lub innych budowli, oraz ich 
mocowań.

W tej części znajdziesz 
informacje o tym, jakie  
są Twoje obowiązki jako 
Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego i jakie  
są nasze obowiązki jako 
Ubezpieczyciela.

2.3 OBOWIĄZKI 
TWOJE 
I UBEZPIECZONEGO

OBOWIĄZKI TWOJE LUB 
UBEZPIECZONEGO

Gdy zawierasz umowę, masz obowiąz-
ki, które wymieniamy poniżej. 

73. Ujawnić nam wszystkie znane Ci 
okoliczności, o które pytaliśmy Cię we 
wniosku o zawarcie umowy albo w in-
nych pismach przed zawarciem umo-
wy. Jeśli zawierasz umowę przez przed-
stawiciela, na nim także spoczywa ten 
obowiązek i obejmuje ponadto jemu 
znane okoliczności. Jeśli nie otrzymamy 
odpowiedzi na poszczególne pytania, 
a mimo to zawrzemy z Tobą umowę, to 
uznajemy, że pominięte okoliczności 

nie były istotne. Jeśli w czasie trwania 
umowy okoliczności, o które pytaliśmy 
przed zawarciem umowy zmienią się, 
masz obowiązek poinformować nas 
o tym niezwłocznie po otrzymaniu 
o nich wiadomości. 

74. Jeśli zawrzesz umowę na cudzy ra-
chunek, obowiązki te spoczywają za-
równo na Tobie, jak i na 
Ubezpieczonym. Wyjątkiem są sytu-
acje, gdy Ubezpieczony nie wiedział 
o zawarciu umowy na jego rachunek.
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75. Nie odpowiadamy za skutki okolicz-
ności, o których nie wiedzieliśmy, pomi-
mo że miałeś obowiązek nas o nich po-
informować. Jeśli Ty lub Ubezpieczony 
umyślnie nie ujawniliście nam tych oko-
liczności, w razie wątpliwości przyjmie-
my, że objęte ochroną zdarzenie i jego 
następstwa są skutkiem okoliczności, 
których nam nie ujawniono. 

76. Ubezpieczony ma prawo uzyskać 
od nas informacje o postanowieniach 
umowy, które dotyczą jego praw 
i obowiązków.

77. Każde oświadczenie, które do nas 
wysyłasz, powinno zawierać Twoje 
dane, które pomogą nam Cię 
zidentyfikować.

Gdy dojdzie do szkody, Ubezpieczony 
ma obowiązki, które wymieniamy 
poniżej.

78. Użyć dostępnych środków, aby rato-
wać przedmiot ubezpieczenia oraz za-
pobiec szkodzie lub zmniejszyć jej roz-
miary. Jeśli Ty lub Ubezpieczony 
umyślnie, lub przez rażące niedbalstwo 
nie dopełnicie tego obowiązku, nie od-
powiemy za szkody powstałe z tego 
powodu, lub za te, których rozmiar po-
większył się z tego powodu. Jesteśmy 
przy tym zobowiązani, w granicach 
sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty 
wynikłe z zastosowania tych środków, 
jeżeli środki te były celowe – nawet jeśli 
okazały się bezskuteczne. 

79. Zawiadomić nas o zdarzeniu – ten 
obowiązek dotyczy również 
Ubezpieczonego, jeśli wiedział on o za-
warciu umowy na jego rachunek. 
Termin zawiadomienia jest wskazany 
w ust. 97.3. Jeśli Ty lub Ubezpieczony 
(o ile wie o zawarciu umowy na jego ra-
chunek) umyślnie, lub przez rażące nie-
dbalstwo nie poinformujecie nas o zda-
rzeniu, możemy odpowiednio 
zmniejszyć wypłacane odszkodowanie, 
gdy miało to wpływ na zwiększenie 
szkody, lub nie pozwoliło nam ustalić 
okoliczności i skutków zdarzenia. Skutki 
braku zawiadomienia nas o wypadku 
nie następują, jeżeli w terminie wyzna-
czonym do zawiadomienia otrzymali-
śmy wiadomość o okolicznościach, któ-
re należało podać do naszej 
wiadomości.

80. Zabezpieczyć możliwość docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych 
wobec osób odpowiedzialnych za 
szkodę.

DODATKOWE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE 
Z UBEZPIECZENIEM

Ogólne wymogi bezpieczeństwa

81. Ubezpieczony ma obowiązki, które 
wymieniamy poniżej. 
• 81.1. Przestrzegać powszechnie obo-

wiązujących przepisów prawa, w tym 
przepisów prawa budowlanego, 
ochrony przeciwpożarowej, BHP,  
eksploatacji i konserwacji ubezpie-
czonego mienia, zapewniać dozór 
techniczny nad urządzeniami, prze-
prowadzać remonty okresowe 
i zapewnić bieżącą konserwację 
i użytkowanie mienia zgodnie z zale-
ceniami producenta, stosować środki 
zapobiegające zamarzaniu, zapewnić 
ogrzewanie w budynku lub lokalu. 

• 81.2. Utrzymywać ubezpieczone mie-
nie w stanie pozwalającym na 
użytkowanie ubezpieczonego mie-
nia, bieżącej konserwacji 
i niezwłocznego (nie później niż 
w ciągu 72 godzin od chwili wystą-
pienia awarii) naprawiania instalacji 
i urządzeń służących do doprowa-
dzania i odprowadzania pary 
wodnej, wody lub innych cieczy oraz 
stosowania środków zapobiegają-
cych zamarzaniu, między innymi 
poprzez zapewnienie w sezonie 
grzewczym ogrzewania budynku lub 
lokalu, a w przypadku braku takiej 
możliwości zakręcenie zaworów 
i spuszczenia wody z instalacji.

• 81.3. Stosować wszystkie zabezpiecze-
nia przeciwkradzieżowe 
i przeciwpożarowe określone w ust. 
81.5.-81.7. oraz serwisować je zgod-
nie z zaleceniami producenta.

• 81.4. Zapewnić, że klucze do zamków, 
kłódek, karty dostępu, piloty do zdalne-
go zamykania prowadzące do miejsca 
ubezpieczenia poza Ubezpieczonym 
mają tylko osoby, które upoważnił on 
do ich przechowywania.

• 81.5. Wyposażyć ubezpieczone bu-
dynki lub lokale w środki 
zabezpieczenia przeciwpożarowego 
posiadające świadectwo dopuszcze-
nia do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej zgodnie z obowią-
zującymi normami prawnymi, 
stosownie do przeznaczenia budyn-
ku lub lokalu. 

• 81.6. Poddawać urządzenia przeciw-
pożarowe i gaśnice przeglądom 
technicznym i konserwacjom w okre-
sach oraz w zakresie ustalonych 
prawem lub zaleceniami producenta. 

• 81.7. Zapewnić dostęp do gaśnic i urzą-
dzeń przeciwpożarowych, źródeł wody 
do celów przeciwpożarowych, wyłącz-
ników głównych prądu elektrycznego 
i głównych zaworów gazowych.

.
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Konstrukcja ubezpieczonych budynków 
i lokali, w których znajduje się  
ubezpieczone mienie

82. Konstrukcja ubezpieczonych budyn-
ków i lokali powinna spełniać wymogi, 
które wymieniamy poniżej. 
• 82.1. Ubezpieczony budynek lub lokal 

oraz jego elementy konstrukcyjne, ta-
kie jak: sufity, ściany, podłogi, dachy, 
muszą być utrzymywane w należytym 
stanie technicznym, o konstrukcji, któ-
rej zniszczenie lub pokonanie nie jest 
możliwe bez użycia siły lub narzędzi 
i pozostawienia śladów użycia siły lub 
narzędzi.

• 82.2. Wszystkie otwory w ścianach, sufi-
tach, podłogach i dachach muszą być 
zabezpieczone w sposób uniemożli-
wiający dostęp do ubezpieczonego 
budynku lub lokalu bez użycia siły lub 
narzędzi i pozostawienia śladów uży-
cia siły lub narzędzi.

• 82.3. Jeżeli budynek lub lokal, w którym 
znajduje się ubezpieczone mienie, jest 
połączony z innym budynkiem lub lo-
kalem, użytkowanym przez osobę 
trzecią, drzwiami, oknem lub innym 
otworem, to otwory te muszą być za-
bezpieczone zgodnie z wymogami 
stawianymi przez nas dla drzwi, okien 
i otworów zewnętrznych, zgodnie 
z pkt. 83.-84. poniżej.

• 82.4. Budynki lub lokale wykonane 
w całości lub w części z siatki drucia-
nej lub innych konstrukcji ażurowych, 
a także z brezentu lub powłok z two-
rzyw sztucznych (budowle 
pneumatyczne, namioty, tunele folio-
we), nie są uważane przez nas za 
należycie zabezpieczone.

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi

83. Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi 
powinny spełniać wymogi, które wymie-
niamy poniżej. 
• 83.1. Wszystkie drzwi zewnętrzne do 

ubezpieczonego budynku lub lokalu 
muszą być utrzymane w takim stanie 
technicznym oraz tak skonstruowane, 
osadzone w elementach konstrukcyj-
nych budynku i zamknięte, że ich 
wyłamanie, wyważenie lub otwarcie 
nie może być możliwe bez użycia siły 
lub narzędzi i pozostawienia śladów 
ich użycia albo bez użycia podrobio-
nych lub dopasowanych kluczy.

• 83.2. Jeżeli w ubezpieczonym budunku 
lub lokalu drzwi są wyposażone 
w sztaby, skoble lub zawiasy ze-
wnętrzne, to muszą one być 
wmurowane w ściany lub przytwier-
dzone zaklinowanymi śrubami lub 
zamocowanymi w inny sposób od 
wewnątrz, a ich wyłamanie lub wy-
ważenie nie może być możliwe bez 
użycia siły lub narzędzi i pozostawie-
nia śladów ich użycia. 

• 83.3. Jeżeli zewnętrzne drzwi ubezpie-
czonego budynku lub lokalu 
posiadają dwa skrzydła, to jedno 
z nich musi być unieruchomione przy 
pomocy zasuw blokujących skrzydło 
od góry i od dołu. Zasuwy muszą 
znajdować się od wewnątrz ubezpie-
czonego budynku lub lokalu.

• 83.4. Drzwi zewnętrzne do ubezpie-
czonego budynku lub lokalu muszą 
być antywłamaniowe, lub zamknięte 
na: 
1)  dwa zamki wielozastawkowe lub 

dwie kłódki wielozastawkowe 
umieszczone na oddzielnych sko-
blach, lub

2)  jeden atestowany zamek wielo-
punktowego ryglowania, lub 

3)  pojedynczy zamek wielozastawko-
wy lub kłódkę wielozastawkową, 
lub jeden zamek zabezpieczony 
złożonym kodem dostępu (karta 
magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik 
biologiczny), jeśli ustanowiono sta-
ły dozór lub zainstalowano system 
alarmowy. 

• 83.5. Jeżeli drzwi zewnętrzne ubezpie-
czonego budynku lub lokalu są 
oszklone, lub częściowo przeszklone 
a wielkość oszklenia umożliwia wej-
ście sprawcy do wnętrza 
ubezpieczonego budynku, lub lokalu 
w przypadku stłuczenia szyby,  
to drzwi uznaje się za odpowiednio 
zabezpieczone, jeśli oszklenie jest  
zabezpieczone kratą, roletą antywła-
maniową lub szybami o podwyż- 
szonej odporności na włamanie 
(co najmniej klasy P3/P3A). 

Wymagania te nie są obowiązkowe, 
jeżeli istnieje stały dozór lub jeśli bu-
dynek lub lokal zaopatrzony jest 
w system alarmowy. 

Konstrukcja i zabezpieczenie okien

84. Konstrukcja i zabezpieczenie okien 
powinna spełniać wymogi, które wy-
mieniamy poniżej. 
• 84.1. Wszystkie zewnętrzne oszklone 

otwory w ubezpieczonym budynku 
lub lokalu muszą być utrzymane 
w takim stanie technicznym oraz tak 
skonstruowane, osadzone w elemen-
tach konstrukcyjnych budynku oraz 
zamknięte, że ich wyłamanie, wywa-
żenie, wybicie lub otwarcie nie może 
być możliwe bez użycia siły, lub na-
rzędzi i pozostawienia śladów ich 
użycia.

• 84.2. Okna i inne otwory zewnętrzne 
w ubezpieczonych budynkach lub lo-
kalach znajdujące się w piwnicach, 
suterenach lub na parterze, a także 
na wyższych kondygnacjach, gdy 
możliwy jest do nich dostęp ze znaj-
dujących się pod nimi lub obok nich 
tarasów, przybudówek, balkonów, 
drabinek, drzew, wiatrołapów, dasz-
ków, piorunochronów, w zależności 
od zastosowanych dodatkowych za-
bezpieczeń przeciwkradzieżowych, 
muszą posiadać jedno z wymienio-
nych poniżej zabezpieczeń. 
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1)  Szyby wzmocnione klasy P3/P3A 
lub wyższej.

2)  Kraty lub kraty żaluzjowe unie-
możliwające przedostanie się do 
wnętrza ubezpieczonego budyn-
ku, lub lokalu bez uprzedniego ich 
usunięcia, lub uszkodzenia przy 
pomocy siły, lub narzędzi.

3)  Rolety antywłamaniowe zabezpie-
czone przed podniesieniem auto-
matem ryglującym, zasuwką lub 
zamkiem, osadzone we wzmocnio-
nych prowadnicach. 

• 84.3. Powyższych zaleceń nie stosuje 
się, gdy w ubezpieczonym budynku 
lub lokalu po godzinach pracy lub 
urzędowania: 
1) ustanowiono stały dozór lub 
2)  zainstalowano i włączono system 

alarmowy.

Przechowywanie wartości pieniężnych

85. Ubezpieczone wartości pieniężne 
powinny być przechowywane w urzą-
dzeniach lub pomieszczeniach służą-
cych do przechowywania wartości pie-
niężnych spełniających warunki 
techniczne określone w przepisach 
prawa regulujących zasady i wymaga-
nia, jakim powinna odpowiadać ochro-
na wartości pieniężnych przechowywa-
nych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne. 

86. Urządzenia do przechowywania 
ubezpieczonych wartości pieniężnych, 
szafy sejfowe, szafy stalowe o wadze 
poniżej 300 kg muszą być trwale przy-
mocowane do podłogi lub ściany ubez-
pieczonego budynku lub lokalu.

87. Pomieszczenia i urządzenia prze-
znaczone do przechowywania ubez-
pieczonych wartości pieniężnych oraz 
systemy alarmowe muszą być utrzyma-
ne w takim stanie technicznym, że ich 
otwarcie nie może być możliwe bez 
użycia siły lub narzędzi i pozostawienia 
śladów ich użycia albo bez użycia 
podrobionych, lub dopasowanych klu-
czy oraz powinny być zamknięte w spo-
sób zgodny z ich konstrukcją, w tym na 
wszystkie zamki, a systemy alarmowe 
włączone.
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Zabezpieczenie kluczy

88. Zabezpieczenie kluczy powinno 
spełniać wymogi, które wymieniamy 
poniżej. 
• 88.1. Wszystkie klucze (w tym zastępu-

jące tradycyjne klucze urządzenia 
dostępowe, np. piloty zdalnego ste-
rowania, karty elektroniczne, magne-
tyczne) do zamków i kłódek, urzą-
dzeń do przechowywania wartości 
pieniężnych, karty i kody dostępu, pi-
loty do zamknięć i alarmów ubezpie-
czonych budynków lub lokali, ich we-
wnętrznych pomieszczeń, klatek 
schodowych i korytarzy powinny być 
w wyłącznym posiadaniu 
Ubezpieczonego lub osób uprawnio-
nych do ich przechowywania i powin-
ny być przechowywane w sposób 
chroniący je przed kradzieżą i dostę-
pem do nich osób nieuprawnionych. 

• 88.2. W razie zagubienia lub zaginię-
cia kluczy (także zapasowych) do 
ubezpieczonych budynków, lokali 
Ubezpieczony zobowiązany jest do 
natychmiastowej wymiany zamków 
na własny koszt.

Zabezpieczenie mienia w transporcie 

89. Ubezpieczone mienie, które znajdu-
je się w trakcie transportu, obejmujemy 
ochroną wyłącznie wtedy, gdy jedno-
cześnie są spełnione poniższe warunki. 
• 89.1. Pojazd, w którym znajduje się 

ubezpieczone mienie, jest zamknięty 
na wszystkie fabryczne zamki.

• 89.2. Ubezpieczone mienie jest  
przechowywane w sposób uniemożli-
wiający jego zobaczenie z zewnątrz.

• 89.3. Ubezpieczone mienie jest za-
mknięte w części pojazdu 
wyposażonej w twardy dach lub 
w bagażniku.

• 89.4. Pojazd, w którym jest przechowy-
wane ubezpieczone mienie, posiada 
zabezpieczenia antywłamaniowe, 
które były włączone.

• 89.5. Zamknięty pojazd z włączonymi 
zabezpieczeniami opisanym powyżej 
został pozostawiony na czas postoju 
w miejscu strzeżonym, tj.:
1)  na terenie ogrodzonym, zamknię-

tym, oświetlonym po zmroku lub 
2)  pod stałym dozorem, lub
3)  w garażu zamkniętym na co naj-

mniej dwa wielozastawkowe zamki 
lub kłódki, lub jeden zamek lub 
kłódkę z atestem, lub automatycz-
ną bramę garażową.

Zabezpieczenie lokali w centrach  
handlowych lub budynkach biurowych

90. Ubezpieczone lokale znajdujące się 
w budynkach biurowych, centrach han-
dlowych lub handlowo-rozrywkowych 
(w którym znajduje się ubezpieczone 
mienie), w których wykonywany jest 
stały dozór, uznajemy za wystarczające 
zabezpieczone, jeżeli drzwi, w tym 
drzwi rolowane, są zamknięte na co 
najmniej jeden zamek wielozastawko-
wy lub co najmniej jeden zamek zabez-
pieczony złożonym kodem dostępu 
(karta magnetyczna, kod cyfrowy, czyt-
nik biologiczny).

Zabezpieczenie mienia na placu

91. W odniesieniu do ubezpieczonego 
mienia składowanego poza budynkiem 
lub lokalem (tj. na wolnym powietrzu, 
placu) plac, na którym znajduje się 
ubezpieczone mienie, musi być ogro-
dzony, oświetlony po zmroku, lub być 
objęty całodobowym stałym dozorem, 
lub systemem alarmowym z monitorin-
giem, który – zgodnie z umową 
z przedsiębiorcą zapewniającym 
ochronę mienia – zapewnia włączenie 
do akcji załóg patrolowo-interwencyj-
nych maksymalnie do 15 minut.

NASZE OBOWIĄZKI

92. Mamy obowiązek odpowiedzieć 
kompletnie i rzetelnie na wszystkie 
Twoje pytania przed zawarciem umo-
wy ubezpieczenia, w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia oraz w procesie 
likwidacji szkody. 

Gdy dojdzie do szkody, mamy 
obowiązek:

93. Zrealizować wszystkie należne 
świadczenia.

94. Poinformować Ubezpieczonego 
o zakończeniu procesu likwidacji 
szkody.

95. Poinformować Ubezpieczonego, je-
śli nie będziemy w stanie wywiązać się 
z terminów zakończenia procesu likwi-
dacji szkody. Szczegóły znajdują się 
w rozdziale Ocena szkody.

96. Wypłacić należne odszkodowanie 
lub świadczenie w złotych. 
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2.4 SZKODA 
I CO DALEJ 
Gdy pojawia się szkoda,  
nie jest to przyjemne. 
Jednak proces jej zgłoszenia 
i obsługi może być prosty. 

Gdy dojdzie do szkody

97. W razie szkody Ubezpieczony powi-
nien wykonać czynności, które opisuje-
my poniżej.
• 97.1. Zapewnić pierwszą pomoc, a jeśli 

jest taka potrzeba – wezwać 
pogotowie.

• 97.2. Wezwać policję, jeśli zdarzył się 
wypadek, który mógł stanowić prze-
stępstwo lub w którym zostali ranni, 
lub zginęli ludzie (w tym także 
w przypadku utraty rzeczy w wyniku 
krdzieży z włamaniem lub rozboju).

• 97.3. Zgłosić szkodę nie później niż 
w ciągu 3 dni, licząc od dnia szkody 
lub dnia, w którym Ubezpieczony do-
wiedział się o zdarzeniu, które ją 
wywołało. Najszybciej można to 
zrobić:
•  przez formularz na naszej stronie 

internetowej www.allianz.pl,
•  telefonicznie pod numerem  

224 224 224.
• 97.4. Podać nam informacje niezbęd-

ne do ustalenia przyczyny, zakresu 
i rodzaju szkody.

• 97.5. Jeśli Ubezpieczony podczas zgła-
szania szkody umyślnie poda nam 
nieprawdziwe informacje o przyczy-
nach, zakresie szkody lub umyślnie 
nie poda nam pełnych informacji, 
możemy – w zakresie, w jakim 
Ubezpieczony to spowodował:

•  żądać zwrotu poniesionych przez 
nas kosztów ustalenia przyczyny 
szkody,

•  zmniejszyć kwotę wypłacanego 
odszkodowania,

•  odmówić realizacji świadczenia.
• 97.6. Pozostawić bez zmian miejsce 

szkody do czasu przybycia naszego 
przedstawiciela w celu ustalenia oko-
liczności szkody, nie dłużej jednak niż 
7 dni od dnia zawiadomienia nas 
o powstaniu szkody, chyba że ko-
nieczne jest zabezpieczenie mienia 
przed powiększeniem się szkody lub 
wymaga tego interes publiczny, lub 
inny ważny interes Ubezpieczonego.

• 97.7. Umożliwić naszym przedstawicie-
lom lub osobom działającym na 
nasze zlecenie dokonanie niezbęd-
nych czynności mających na celu 
ustalenie przyczyny i rozmiarów 
szkody oraz zasadności roszczeń 
i wysokości szkody, oraz udzielić 
w tym celu pomocy i wyjaśnień, 
a w szczególności udostępnić pełną, 
posiadaną dokumentację księgową 
ubezpieczonego mienia.

• 97.8. Dostarczyć naszym przedstawi-
cielom lub osobom działającym na 
nasze zlecenie w terminie 14 dni od 
daty wystąpienia szkody dokumenty 
wskazane przez nas lub osoby 

GDY DOJDZIE DO SZKODY

OCENA SZKODY

TERMINY REALIZACJI 
ŚWIADCZEŃ

OGÓLNE ZASADY USTALANIA 
WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
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działające na nasze zlecenie w celu 
rozpatrzenia wniosku o wypłatę 
świadczenia, w tym wykaz utraco-
nych, zniszczonych lub uszkodzonych 
przedmiotów ubezpieczenia wraz 
z dokumentacją, na podstawie której 
sporządzono rachunek strat.

• 97.9. Jeżeli po wystąpieniu zdarzenia 
ubezpieczeniowego Ubezpieczony 
potrzebuje skorzystać z usług as-
sistance, powinien skontaktować się 
się z naszym całodobowym centrum 
alarmowym, które zorganizuje wizytę 
specjalisty. 

• 97.10. Jeżeli w wyniku zdarzenia ubez-
pieczeniowego Ubezpieczony utracił 
dane elektroniczne lub cyfrowe 
i chce je odzyskać, powinien skontak-
tować się z naszym całodobowym 
centrum alarmowym. Ubezpieczony 
powinien przesłać nam sprzęt elek-
troniczny (komputer stacjonarny, 
laptop, tablet), który uelgł awarii lub 
tylko jego dysk, który jest nośnikiem 
danych. W szczególnych przypad-
kach będziemy musieli otworzyć 
dysk. Wtedy będziemy potrzebować 
zgody Ubezpieczonego na jego 
otwarcie.

Ocena szkody

98. Mamy prawo do weryfikacji przed-
łożonych przez Ubezpieczonego doku-
mentów, kosztorysów, wykazów lub ra-
chunków, co do zasad, zakresu robót 
i wysokości kosztów na podstawie pu-
blikacji cenowych o zasięgu ogólnopol-
skim oraz do szacowania kosztów 
robót budowlano-montażowych 
według średnich cen stosowanych 
w robotach budowlanych na terenie 
powiatu, lub odpowiednio miasta na 
prawach powiatu, w obrębie którego 
znajduje się miejsce ubezpieczenia. 

99. Jeżeli podczas weryfikacji okaże się, 
że wysokość kosztów przedstawiona 
przez Ubezpieczonego jest wyższa niż 
wartość określona zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt. 90., nasza odpowie-
dzialność jest ograniczona do kwoty, 
która wynika z kalkulacji sporządzonej 
zgodnie z zasadami określonymi w tym 
punkcie.

100. W przypadku utraty danych nasze 
całodobowe centrum operacyjne przy-
dzieli Ci jeden z naszych partnerskich 
warsztatów do zdiagnozowania i okre-
ślenia, czy utracone dane można odzy-
skać. W tym celu musisz wysłać sprzęt 
elektroniczny (komputer stacjonarny, 
laptop, tablet), który uelgł awarii lub 
tylko jego dysk) do jednego z naszych 
partnerskich warsztatów. Po pomyśl-
nym odzyskaniu danych specjalista 
ustali z Tobą godzinę zwrotu urządze-
nia (od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach pracy od 9:00 do 17:00). 
Pamiętaj, że nie możemy zagwaranto-
wać pomyślnego odzyskania danych.
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Terminy realizacji świadczeń

101. Spełnimy świadczenie w ciągu 30 
dni od dnia, w którym otrzymamy za-
wiadomienie o zdarzeniu. Jeżeli w tym 
terminie wyjaśnienie okoliczności ko-
niecznych do ustalenia naszej odpo-
wiedzialności albo wysokości świad-
czenia okaże się niemożliwe, 
świadczenie spełnimy w ciągu 14 dni 
od dnia, w którym – przy zachowaniu 
należytej staranności – będzie możliwe 
wyjaśnienie tych okoliczności.

102. Spełnimy bezsporną część świad-
czenia w ciągu 30 dni od dnia, 
w którym otrzymaliśmy zawiadomienie 
o zdarzeniu.

103. Wszystkie szkody powstałe 
w czasie następujących po sobie 72 
godzin na skutek tego samego zdarze-
nia ubezpieczeniowego: osunięcia się 
ziemi, powodzi, trzęsienia ziemi traktu-
jemy jako jedną szkodę w odniesieniu 
do sum ubezpieczenia, limitów odpo-
wiedzialności oraz franszyzy redukcyj-
nej określonych w umowie.

104. Jeśli zdarzenie wymienione w pkt. 
103. rozpocznie się w okresie ubezpie-
czenia i będzie oddziałowywało po 
jego zakończeniu, wypłacimy 
Ubezpieczonemu odszkodowanie za 
skutki tego zdarzenia powstałe w ciągu 
72 godzin od chwili zaistnienia tego 
zdarzenia. 

105. Nie pokryjemy szkody wynikłej ze 
zdarzeń wymienionych w pkt. 103.-104., 
które wystąpiły przed rozpoczęciem 
ochrony ubezpieczeniowej lub po jej 
wygaśnięciu.

Ogólne zasady ustalania  
wysokości odszkodowania

106. Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli 
szkoda w ubezpieczonym mieniu po-
wstała w miejscu ubezpieczenia, 
w okresie ubezpieczenia w następstwie 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczenio-
wego objętego zakresem ubezpiecze-
nia, z zastrzeżeniem wyłączeń 
odpowiedzialności.

107. Wypłacimy należne odszkodowa-
nie z tytułu zdarzenia ubezpieczenio-
wego w kwocie odpowiadającej zwery-
fikowanej wartości roszczenia, nie 
większej jednak niż suma ubezpiecze-
nia lub limit odpowiedzialności określo-
ny we wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia lub w przyjętej przez 
Ciebie ofercie, a następnie potwierdzo-
ny w polisie.

108. W zależności od sposobu ustale-
nia i zadeklarowania wartości przed-
miotu ubezpieczenia wysokość szkody 
określa się na podstawie cen z dnia 
wystąpienia szkody w sposób, który 
podajemy poniżej.

• 108.1. W przypadku stałych elemen-
tów wykończeniowych – według 
wysokości kosztów remontu lub od-
budowy w tym samym miejscu, tego 
samego rodzaju, konstrukcji, po-
wierzchni i standardu, przy 
zastosowaniu takich samych 
materiałów.

• 108.2. W przypadku ubezpieczenia 
według wartości odtworzeniowej – 
nowej, dla przedmiotu 
ubezpieczenia, którego stopień 
zużycia technicznego nie przekracza 
50% – bez potrącania stopnia 
zużycia technicznego.

• 108.3. W przypadku ubezpieczenia 
według wartości odtworzeniowej – 
nowej, dla przedmiotu 
ubezpieczenia, którego stopień 
zużycia technicznego przekracza 
50% – z potrąceniem stopnia zużycia 
technicznego.

• 108.4. W przypadku ubezpieczenia 
według wartości rzeczywistej – z po-
trąceniem stopnia zużycia 
technicznego.

• 108.5. W przypadku maszyn, urządzeń, 
wyposażenia – według kosztów 
naprawy, nabycia lub wytworzenia 
nowego przedmiotu tego samego 
rodzaju, gatunku i jakości, z uwzględ-
nieniem zasad opisanych w ust. 
108.2.-108.4. 
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• 108.6. W przypadku wartości 
pieniężnych:
1)  papiery wartościowe – według 

ceny sprzedaży, w przypadku pa-
pierów wartościowych będących 
przedmiotem obrotu giełdowego, 
według ich ceny giełdowej, po-
mniejszonej o prowizję maklerską;

2)  pozostałe wartości pieniężne – 
według wartości nominalnej, przy 
czym zagraniczne znaki pieniężne 
przelicza się na złote według śred-
niego kursu NBP z dnia 
wystąpienia szkody.

• 108.7. W przypadku środków obroto-
wych – według ceny ich zakupu 
(jeżeli Ubezpieczony sam nie wytwa-
rza lub nie produkuje takiego mienia) 
lub kosztów wytworzenia (jeżeli 
Ubezpieczony sam wytwarza lub 
produkuje takie mienie), lub kosztów 
naprawy, lub czyszczenia. 

• 108.8. W przypadku mienia osób trze-
cich – według kosztów naprawy 
z potrąceniem zużycia technicznego, 
a w przypadku utraty lub zniszczenia 
według wartości rzeczywistej, nie 
wyższej niż określona w dowodzie 
przyjęcia (bez marży i prowizji 
Ubezpieczonego); jeżeli przedmio-
tem ubezpieczenia jest fabrycznie 
nowe mienie osób trzecich przyjęte 

w celu dalszej sprzedaży, wówczas 
mają zastosowanie zastady wskaza-
ne w ust. 108.7. 

• 108.9. W przypadku nakładów inwesty-
cyjnych – według kosztów naprawy, 
odbudowy lub remontu, również 
w sytuacji, gdy nakłady inwestycyjne 
należące do właściciela budynku, 
lokalu, były poniesione przez użyt-
kownika budynku,lokalu, który jest 
zobowiązany do ich naprawienia.

• 108.10. W przypadku mienia pracowni-
czego – według kosztów naprawy 
z potrąceniem zużycia technicznego, 
a w przypadku utraty lub zniszczenia 
według wartości rzeczywistej. 

• 108.11. W przypadku mienia niskocen-
nego – według kosztów naprawy 
z potrąceniem zużycia technicznego, 
a w przypadku utraty lub zniszczenia 
według wartości rzeczywistej.

109. Jeżeli w wyniku zdarzenia objęte-
go zakresem ubezpieczenia wystąpi 
szkoda częściowa, pokryjemy koszty 
poniesione na naprawę uszkodzonego 
przedmiotu ubezpieczenia, jednakże 
tylko do jego wartości z dnia wystąpie-
nia szkody – maksymalnie do wysoko-
ści sum ubezpieczenia i limitów odpo-
wiedzialności ustalonych w umowie. 

110. Jeżeli w wyniku zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia wystąpi 
szkoda całkowita, wypłacimy odszkodo-
wanie stosownie do wartości przedmio-
tu ubezpieczenia z dnia wystąpienia 
szkody – maksymalnie do wysokości 
sum ubezpieczenia sumy gwarancyjnej  
i limitów odpowiedzialności ustalonych 
w umowie. 

111. Przy ustalaniu wysokości szkody nie 
uwzględniamy: 
1)  wartości naukowej, kolekcjonerskiej, 

zabytkowej, historycznej, artystycznej, 
sentymentalnej lub pamiątkowej;

2)  wartości marży Ubezpieczonego; 
3)  kosztów wynikających z braku części 

zamiennych lub materiałów potrzeb-
nych do przywrócenia stanu istnieją-
cego przed szkodą; 

4)  podatku od towarów i usług (VAT). 

112. Jeżeli w momencie wystąpienia 
szkody wartość ubezpieczonego mienia 
– liczona według zasad określonych 
w niniejszych o.w.u. – jest wyższa niż za-
deklarowana w umowie przez 
Ubezpieczającego suma ubezpieczenia, 
to występuje niedoubezpieczenie. 
W tym przypadku wysokość odszkodo-
wania zostanie ustalona w proporcji, 
w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje 
do wartości ubezpieczonego mienia. 

113. Nie stosujemy powyższej zasady, 
jeżeli w momencie wystąpienia szkody 
wartość ubezpieczonego mienia, 
którego dotyczy szkoda nie przekracza 
120% zadeklarowanej przez 
Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia 
tego mienia. 

114. Wypłacana kwota odszkodowania 
zostanie pomniejszona o: 
1)  Franszyzę redukcyjną, co oznacza, 

że pomniejszymy każde wypłacane 
odszkodowanie o jej wysokość:  
200 zł albo 500 zł – w zależności, 
która kwota została przez Ciebie 
wybrana przy zawieraniu umowy, 
z zastrzeżeniem pkt. 2.

2)  Franszyza redukcyjna dla szkód 
w sprzęcie elektronicznym spowodo-
wanych: upadkiem, zalaniem i szko-
dami spowodowanymi kradzieżą 
z włamaniem lub rabunkiem poza 
miejscem ubezpieczenia wskazanym 
w polisie – 15% wartości szkody,  
nie mniej niż 1 000 zł.

3)  Wartości odzysku uszkodzonych 
przedmiotów ubezpieczenia.

4)  Wymagalną składkę, która pozosta-
ła do zapłaty – o ile jesteś równocze-
śnie Ubezpieczonym.
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Roszczenia regresowe

115. Roszczenie regresowe polega na 
tym, że jeśli wypłacimy odszkodowanie, 
mamy prawo dochodzić jego zwrotu 
od osoby trzeciej odpowiedzialnej za 
powstanie szkody. Roszczenia regreso-
wego dochodzimy na poniższych 
zasadach.
• 115.1. Z dniem, w którym wypłacimy 

odszkodowanie, roszczenie wobec 
osoby odpowiedzialnej za szkodę 
przechodzi z mocy prawa na nas do 
wysokości wypłaconej kwoty. W sytu-
acji, gdy pokryliśmy szkodę jedynie 
w części, Ubezpieczony ma pierw-
szeństwo zaspokojenia przed 
naszymi roszczeniami.

• 115.2. Nie przechodzą na nas roszcze-
nia wobec osób, z którymi 
Ubezpieczony pozostaje we wspól-
nym gospodarstwie domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie. 

• 115.3. W razie zajścia zdarzenia ubez-
pieczeniowego, Ubezpieczony jest 
zobowiązany zabezpieczyć możli-
wość dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób od-
powiedzialnych za szkodę.

• 115.4. Powyższe reguły nie dotyczą 
roszczeń regresowych w stosunku do 
właściciela ubezpieczonych budynku, 
budowli, lokalu, elementów działki, 
jeżeli taki obowiązek został nałożony 
na Ubezpieczonego jako użytkowni-
ka w umowie, na podstawie której 
użytkuje on ubezpieczone mienie. 

• 115.5. Zrzeczenie się regresu opisane 
w ust. 115.4. nie dotyczy sytuacji, gdy 
do szkody doszło z winy umyślnej 
Ubezpieczonego lub właściciela 
ubezpieczonego mienia. 
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2.5 NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
DOTYCZĄCE 
TWOJEGO 
UBEZPIECZENIA

OPŁACANIE SKŁADEK

116. Wysokość składki określamy na 
podstawie wysokości taryfy, która obo-
wiązuje w dniu zawarcia umowy lub 
aneksu do umowy. Elementy, które 
mają wpływ na składkę to: 
1)  rodzaj działalności prowadzonej 

w miejscu ubezpieczenia;
2)  przedmiot ubezpieczenia; 
3)  wysokość zadeklarowanych sum 

ubezpieczenia lub limitów 
odpowiedzialności;

4)  zakres ubezpieczenia;
5)  miejsce ubezpieczenia;
6)  sposób zabezpieczenia mienia;
7)  rodzaj i konstrukcja budynków, 

w jakich jest prowadzona działalność;
8)  długość okresu ubezpieczenia;
9)  historia szkodowa poprzednich 

umów ubezpieczenia;

10) koszt reasekuracji ryzyka;
11)  inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na prawdopodobieństwo 
powstania lub wysokość szkody, 
o które pytaliśmy Ciebie przed za-
warciem umowy ubezpieczenia.

117. Masz obowiązek opłacania 
składki. 

118. Jeśli zawierasz z nami roczną 
umowę, składkę możesz opłacić jedno-
razowo lub w ratach.

119. Wysokość składki i terminy jej 
zapłaty potwierdzamy w polisie. 

2.5 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOJEGO UBEZPIECZENIA
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120. Składkę możesz opłacić:
1)  przelewem bankowym lub korzysta-

jąc z usługi płatniczej,
2)  kartą płatniczą.

121. Za datę wpłaty przyjmujemy datę 
zlecenia przelewu w banku lub płatno-
ści kartą. 

122. Jeśli zapłacisz kwotę niższą, niż to 
wynika z umowy, uznamy, że składka 
lub jej rata nie została opłacona. 

123. Jeśli nasza odpowiedzialność się 
rozpoczęła, a Ty nie opłaciłeś składki 
lub jej pierwszej raty terminowo, mamy 
prawo wypowiedzieć umowę ze skut-
kiem natychmiastowym. Zażądamy 
wtedy zapłaty składki za okres naszej 
odpowiedzialności. Jeśli umowa nie zo-
stanie rozwiązana w tym trybie, 
wygasa ona wraz z końcem okresu, za 
który miałeś obowiązek zapłacić tę 
składkę. Mamy wtedy prawo do składki 
za cały okres, w którym udzielaliśmy 
ochrony ubezpieczeniowej. 

124. Ochrona ubezpieczeniowa wyga-
śnie, jeśli nie opłacisz kolejnej raty 
składki w kwocie i terminie, które 
określa umowa, mimo że wysłaliśmy Ci 
wezwanie po upływie terminu jej płat-
ności. W tym wezwaniu:
1)  wskażemy wysokość nieopłaconej 

raty składki i dodatkowy 7-dniowy 
termin jej zapłaty, 

2)  pouczymy Cię o tym, że nieopłacenie 
składki spowoduje ustanie ochrony 
ubezpieczeniowej. 

125. Jeśli nie wyślemy Ci takiego we-
zwania, ochrona ubezpieczeniowa nie 
wygasa, a nam przysługuje prawo do 
składki za cały okres, w którym udziela-
liśmy ochrony ubezpieczeniowej.

126. Jeśli z umowy wynika, że ochrona 
rozpoczyna się nie wcześniej niż 
z dniem zapłaty składki lub jej pierw-
szej raty, a Ty zapłacisz składkę lub jej 
pierwszą ratę po dacie początku 
ochrony wskazanej w polisie, wówczas 
przysługuje Ci zwrot składki proporcjo-
nalnie do skróconego okresu ochrony 
z powodu Twojego opóźnienia. W tej 
sytuacji ochrona wygasa z dniem 
wskazanym w polisie.

127. Kiedy wystąpi zdarzenie ubezpie-
czeniowe, które powoduje obowiązek 
spełnienia świadczenia wyczerpujące-
go sumę ubezpieczenia, pozostała do 
zapłaty składka staje się natychmiast 
wymagalna.

128. Jeśli ochrona wygaśnie przed 
końcem okresu, na który była zawarta 
umowa, masz prawo do zwrotu składki 
w wysokości proporcjonalnej do niewy-
korzystanego okresu ochrony 
ubezpieczeniowej. 

129. Gdy odstąpisz od umowy, przysłu-
guje Ci zwrot niewykorzystanej części 
składki.

130. W razie rozwiązania umowy przy-
sługuje nam składka za okres, 
w którym udzielaliśmy ochrony 
ubezpieczeniowej.

131. Jeśli dojdzie do ujawnienia okolicz-
ności, która pociąga za sobą istotną 
zmianę prawdopodobieństwa wystą-
pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
zarówno Ty, jak i my możemy zażądać 
zmiany wysokości składki od momentu, 
w którym wystąpiła ta okoliczność, ale 
nie wcześniej niż od początku bieżące-
go okresu ubezpieczenia. Jeśli z takim 
żądaniem wystąpi jedna ze stron 
umowy, druga strona może wypowie-
dzieć umowę w ciągu 14 dni ze 
skutkiem natychmiastowym.
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INFORMACJE O UMOWIE UBEZPIECZENIA

Okres obowiązywania umowy

132. Nasza odpowiedzialność z tytułu 
umowy rozpoczyna się w dniu wskaza-
nym we wniosku o zawarcie umowy lub 
w przyjętej przez Ciebie ofercie oraz 
potwierdzonym w polisie jako data roz-
poczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
Jednak – o ile nie umówiliśmy się 
z Tobą inaczej – nie rozpocznie się ona 
wcześniej niż od następnego dnia po 
tym, jak zapłacisz składkę lub jej ratę. 

Zawarcie umowy

123. O ile Ty i my (strony) nie ustalimy 
inaczej, to umowę zawieramy na rok 
(okres ubezpieczenia). Przed zawar-
ciem umowy otrzymasz od nas te o.w.u. 

134. Umowę zawieramy z Tobą na Twój 
wniosek. We wniosku określasz przed-
miot działalności zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności. Składasz go 
u naszego przedstawiciela lub za po-
średnictwem środków porozumiewania 
się na odległość. Wniosek stanowi inte-
gralną część umowy. Umowa może być 
też zawarta poprzez przyjęcie przez 
Ciebie warunków złożonej przez nas 
oferty. Przed zawarciem umowy na od-
ległość dodatkowo udostępnimy Ci 
regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną. 

135. Zawarcie umowy potwierdzamy 
wystawiając polisę. 

136. Kiedy zawieramy z Tobą umowę, 
indywidualnie oceniamy ryzyko. Mamy 
prawo uzależnić zawarcie umowy od 
wprowadzenia udziału własnego okre-
ślonego we wniosku o zawarcie umowy 
lub w przyjętej przez Ciebie ofercie.

Koniec ochrony ubezpieczeniowej

137. Ochrona ubezpieczeniowa 
wygasa:
1)  z upływem ostatniego dnia okresu, 

na jaki zawarliśmy umowę (okres 
ubezpieczenia),

2)  z dniem Twojego odstąpienia od 
umowy,

3)  z dniem wypowiedzenia umowy 
przez Ciebie lub przez nas w sytu-
acjach, o których mowa w tych o.w.u.,

4)  z chwilą wyczerpania sumy ubezpie-
czenia na skutek wypłaty odszkodo-
wania lub odszkodowań – umowa 
ulega jednak rozwiązaniu wyłącznie 
w odniesieniu do tego rodzaju ubez-
pieczenia, kategorii ubezpieczonego 
mienia lub przedmiotu ubezpiecze-
nia, w odniesieniu do którego suma 
ubezpieczenia uległa wyczerpaniu, 

5)  z dniem całkowitej utraty bądź znisz-
czenia przedmiotu ubezpieczenia 
objętego ochroną w ramach ubez-
pieczenia mienia – jednak umowa 
ulega rozwiązaniu wyłącznie w od-
niesieniu do tego przedmiotu 
ubezpieczenia, który został utracony 
lub całkowicie zniszczony,

6)  z dniem zbycia przedmiotu 
ubezpieczenia, 

7)  z dniem, w którym przestaniesz pro-
wadzić działalność gospodarczą,

8)  z upływem dnia, w którym bezsku-
tecznie minął dodatkowy termin 
wyznaczony Tobie przez nas do 
zapłaty składki, w sytuacji, o której 
piszemy w pkt. 124.

Odstąpienie od umowy

138. Jeśli łącząca Cię z nami umowa 
jest zawarta na okres dłużej niż 6 mie-
sięcy, możesz odstąpić od niej w ciągu 
7 dni od jej zawarcia. Nie musisz 
podawać przyczyn odstąpienia. 
Odstąpienie od umowy nie zwalnia Cię 
z obowiązku opłacenia składki za 
okres, w którym zapewnialiśmy 
ochronę ubezpieczeniową. 

139. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy wyślij nam najpóźniej w ostat-
nim dniu terminu, w którym masz 
prawo do odstąpienia. 

Wypowiedzenie umowy

140. Możemy wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym z wymie-
nionych poniżej ważnych powodów.
1)  Gdy po zawarciu umowy ubezpie-

czenia wyjdą na jaw rozbieżności 
pomiędzy Twoimi oświadczeniami 
zawartymi we wniosku o zawarcie 
umowy a stanem faktycznym, nieza-
leżnie od tego czy mają one wpływ 
na zwiększenie prawdopodobień-
stwa wypadku objętego umową.

2)  Jeśli Ty lub Ubezpieczony (jeśli ubez-
pieczenie zostało zawarte na cudzy 
rachunek) podejmiecie próbę celo-
wego wyłudzenia od nas 
świadczenia ubezpieczeniowego.
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143. Rozpatrzymy reklamację, skargę 
lub zażalenie i odpowiemy na nią bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 
30 dni od dnia otrzymania reklamacji, 
skargi lub zażalenia. Do zachowania 
terminu wystarczy wysłanie odpowie-
dzi przed upływem 30 dni od dnia 
otrzymania reklamacji, skargi lub zaża-
lenia. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach uniemożliwiających roz-
patrzenie reklamacji, skargi lub 
zażalenia i udzielenie odpowiedzi bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 
30 dni, możemy wydłużyć ten czas do 
60 dni od dnia otrzymania reklamacji, 
skargi lub zażalenia. W takiej sytuacji 
poinformujemy osobę, która złożyła re-
klamację, skargę, zażalenie jakie są 
powody wydłużenia terminu i okolicz-
ności, które ustalamy, aby rozpatrzyć 
sprawę oraz określimy przewidywany 
termin rozpatrzenia reklamacji, skargi 
lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi. 

144. Odpowiemy na reklamację, 
skargę lub zażalenie w postaci papie-
rowej lub na innym trwałym nośniku. 
E-mailem odpowiadamy na reklama-
cję, skargę lub zażalenie wyłącznie na 
prośbę osoby, która ją złożyła. 

145. Informacje o postępowaniu rekla-
macyjnym, skargowym lub 
zażaleniowym udostępniamy na naszej 
stronie internetowej www.allianz.pl 
oraz w naszych jednostkach obsługują-
cych klientów.

Jak złożyć reklamację, skargę lub 
zażalenie

141. Reklamację na nasze usługi, 
skargę lub zażalenie możesz złożyć 
w każdej naszej jednostce obsługującej 
klientów lub w naszej siedzibie (ul. 
Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa). Możesz to zrobić: 
1)  w formie pisemnej – dostarczyć oso-

biście w naszej jednostce 
obsługującej klientów lub w naszej 
siedzibie albo przesyłką pocztową 
w rozumieniu ustawy prawo 
pocztowe, 

2)  ustnie – telefonicznie (preferowany 
numer telefonu 224 224 224) albo 
osobiście do protokołu podczas 
wizyty w każdej naszej jednostce ob-
sługującej klientów lub w naszej 
siedzibie,

3)  elektronicznie – przy użyciu formula-
rza dostępnego na naszej stronie 
internetowej www.allianz.pl lub 
e-mailem: skargi@allianz.pl.

142. Gdy wniesiesz reklamację, skargę 
lub zażalenie, postępowaniem w tej 
sprawie zajmie się nasz zarząd lub 
osoba, którą upoważnimy. 
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Jak inaczej można rozwiązać spór

146. Osoby fizyczne mogą złożyć 
wniosek o rozpatrzenie sprawy do 
Rzecznika Finansowego. 

147. Podmiotem uprawnionym w rozu-
mieniu ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 
właściwym dla nas do pozasądowego 
rozwiązywania sporów jest Rzecznik 
Finansowy (w tym postępowaniu 
mamy obowiązek uczestniczyć) oraz 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego (nasz udział w tym postę-
powaniu wymaga naszej zgody). Adres 
strony internetowej Rzecznika 
Finansowego to: www.rf.gov.pl/polu-
bowne. Adres strony internetowej Sądu 
Polubownego przy KNF to: www.knf.
gov.pl/dla_konsumenta/
sad_polubowny.

148. W przypadku sporów dotyczących 
zobowiązań umownych wynikających 
z umów zawartych z nami za pośred-
nictwem strony internetowej lub drogą 
elektroniczną, można skorzystać z plat-
formy ODR służącej do rozstrzygania 
sporów konsumenckich w trybie online. 
Wymagane jest wypełnienie elektro-
nicznego formularza reklamacji 
dostępnego pod adresem:  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

149. Jeśli jakieś kwestie nie są uregulo-
wane w umowie lub w tych o.w.u., 
zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa 
polskiego. 

150. Stosujemy język polski w relacjach 
wynikających z tych o.w.u.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW 

151. Pozew, który dotyczy umowy lub 
z niej wynika, można wnieść do sądu: 
1)  właściwości ogólnej – zgodnie z ko-

deksem postępowania cywilnego 
albo

2)  właściwego dla miejsca zamieszka-
nia lub siedziby Ubezpieczającego, 
Ubezpieczonego lub uprawnionego 
z umowy, 

3)  właściwego dla miejsca zamieszka-
nia spadkobiercy Ubezpieczonego 
lub uprawnionego z umowy.

KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI

152. Strony umowy są zobowiązane za-
wiadamiać o każdorazowej zmianie 
danych adresowych.



obsługi bieżącej i okresowej, dostawy 
i montażu akcesoriów w sprzęcie elek-
tronicznym (komputerze stacjonarnym, 
laptopie, tablecie).

BUDOWLA 
Trwale związany z gruntem obiekt bu-
dowlany inny niż budynki wraz z insta-
lacjami i urządzeniami stanowiącymi 
całość techniczną i użytkową. 

BUDYNEK 
Obiekt budowlany ze wszystkimi wbu-
dowanymi instalacjami (w tym instala-
cja fotowoltaiczna), urządzeniami tech-
nicznymi oraz stałymi elementami 
wykończeniowymi, które stanowią 
całość techniczną i użytkową, który:
• jest trwale związany z gruntem, 
• jest wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych, 
• ma fundamenty i dach.

BUDYNKI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM 
Budynek, który posiada zniszczone  
elementy długotrwałej żywotności  
(np. pęknięcia ścian i cokołów, 

C

2.6 DEFINICJE 
W tym rozdziale  
wyjaśnimy pojęcia, których 
używamy w przewodniku, 
a w szczególności w o.w.u. 

AWARIA 
Stan techniczny maszyny, urządzenia, 
który ogranicza lub uniemożliwia jego 
dalszą eksploatację lub zmniejszenie 
sprawności albo niesprawność 
maszyny, urządzenia lub aparatu, 
ograniczające jego zdatność do dzia-
łania, które nie jest spowodowane bez-
pośrednim, celowym działaniem czło-
wieka. Awarią nie jest konieczność 
uzupełniania materiałów eksploatacyj-
nych, obsługi bieżącej i okresowej, 
dostawy i montażu akcesoriów w ma-
szynie, urządzeniu.

AWARIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Dla usługi odzyskiwania danych  
(assistance – zakres rozszerzony) 
uszkodzenie komputera stacjonarnego, 
laptopa lub tabletu z przyczyny we-
wnętrznej pochodzenia mechaniczne-
go, elektrycznego, elektronicznego, 
które powoduje, że nie można z niego 
korzystać zgodnie z jego przeznacze-
niem oraz nie jest spowodowane bez-
pośrednim, celowym działaniem czło-
wieka. Awarią nie jest konieczność 

wystrzępione konstrukcje dachowe, 
silna wilgoć murów, deformacja kon-
strukcji stropu) lub uszkodzone elemen-
ty o krótkotrwałej żywotności w stopniu 
szkodzącym elementom długowiecz-
nym (np. zniszczone pokrycia dachowe, 
skorodowane rynny, brak okien, wyciek 
wody z uszkodzonych rur).

CZYSTA STRATA FINANSOWA 
Uszczerbek majątkowy, który nie jest 
szkodą osobową ani szkodą 
majątkową. 

DANE ELEKTRONICZNE I CYFROWE 
Wszelkiego rodzaju dane, w tym 
między innymi fakty, koncepcje lub inne 
informacje w formie używanej przez 
komputery lub inne elektroniczne, lub 
elektromagnetyczne urządzenia do 
przetwarzania danych. To także opro-
gramowanie komputerowe i wszelkie 
inne zakodowane instrukcje do prze-
twarzania lub manipulowania danymi 
na jakimkolwiek sprzęcie.

DESZCZ 
Opad atmosferyczny w postaci kropel 
wody.

DROBNE PRACE 
REMONTOWO-BUDOWLANE 
1)  Prace nienaruszające elementów 

konstrukcji nośnej budynku, w tym 
konstrukcji i pokrycia dachu. 

2)  Prace niewymagające zgody (po-
zwolenia na budowę) odpowiednich 
organów władzy; o ile taki wymóg 
wynika z przepisów prawa, to prace 
są prowadzone: 

a)  przez osoby posiadające ku temu 
odpowiednie uprawnienia oraz 

b)  w budynku, dla którego uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie.

DYM I SADZA 
Zawiesina cząsteczek w gazie, które: są 
bezpośrednim skutkiem spalania 
i nagle wydobyły się z urządzeń paleni-
skowych, grzewczych, kuchennych, 
kanałów wentylacyjnych i suszących – 
używanych zgodnie z przeznaczeniem 
technicznym, gdy w miejscu ubezpie-
czenia są zamontowane instalacje lub 
urządzenia wentylacyjne.
Obejmujemy ochroną też szkody spo-
wodowane przez dym lub sadzę, które 
powstały w wyniku pożaru mienia znaj-
dującego się poza miejscem 
ubezpieczenia.

EKSPLOZJA 
Zespół zjawisk towarzyszących 
nagłemu przejściu układu z jednego 
stanu równowagi w drugi, z gwałtow-
nym wyzwoleniem energii (cieplnej lub 
świetlnej), gazu, pyłu lub pary; pod po-
jęciem eksplozji zbiornika ciśnieniowe-
go, który stale jest napełniony parą lub 
gazem, rozumie się rozerwanie ściany 
zbiornika i gwałtowne wyrównanie 
ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiorni-
ka, jak również eksplozję spowodowa-
ną gwałtownie przebiegającą reakcją 
chemiczną wewnątrz zbiornika, niepo-
wodującą rozerwania jego ścian. 
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F

MIEJSCE UBEZPIECZENIA
1.  Wskazana we wniosku o zawarcie 

umowy ubezpieczenia lub w przyję-
tej przez Ciebie ofercie lokalizacja 
prowadzenia przez Ubezpieczonego 
działalności gospodarczej. 

2.  W przypadku ochrony assistance 
w wariancie rozszerzonym obejmują-
cej usługi w postaci organizacji i po-
krycia kosztów odzyskania danych 
utraconych z powodu awarii sprzętu 
elektronicznego (komputera stacjo-
narnego, laptopa, tabletu) miejscem 
ubezpieczenia jest również miejsce 
wykonywana obowiązków pracowni-
czych poza miejscem ubezpieczenia 
w rozumieniu pkt. 1. 

MIENIE NISKOCENNE 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, 
które ze względu na swoją wartość po-
czątkową zostały jednorazowo wliczo-
ne do kosztów operacyjnych przez 
Ubezpieczonego i nie są ujmowane 
w ewidencji środków trwałych.

MIENIE PRACOWNICZE 
Mienie ruchome będące własnością 
pracowników Ubezpieczonego, służące 
do ich osobistego użytku, z wyłącze-
niem wartości pieniężnych i pojazdów. 

MIENIE OSÓB TRZECICH 
Potwierdzone dokumentem przyjęcia 
przez Ubezpieczonego, mienie należą-
ce do osób trzecich przyjęte przez 
Ubezpieczonego w celu jego obróbki, 
naprawy, remontu, przeróbki, czyszcze-
nia, sprzedaży, składu, przechowania 

KRADZIEŻ ZWYKŁA 
Zabór ubezpieczonego mienia niespeł-
niający warunków wymaganych dla 
uznania go za kradzież z włamaniem.

LAWINA 
Gwałtowane zsuwanie lub staczanie 
się mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub 
błota ze stoków górskich.

LOKAL 
Samodzielna przestrzeń w budynku 
wyodrębniona za pomocą stałych 
przegród budowlanych, w tym:
• przynależne do lokalu tarasy, loggie 

i balkony,
• wszystkie instalacje i urządzenia 

techniczne, 
• stałe elementy wykończeniowe.

MASZYNY BUDOWLANE
Ciężkie urządzenia techniczne wyko-
rzystywane do prac budowlanych, wy-
konujące swoją pracę w ruchu i pod 
kontrolą (np.: koparki, dźwigi).

MASZYNY, URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE 
Rzeczowe, ruchome składniki majątku 
wykorzystywane przez Ubezpieczo-
nego w prowadzonej działalności go-
spodarczej (w tym sprzęt elektroniczny, 
mienie niskocenne), niestanowiące ele-
mentów budynków i budowli, i niebę-
dące środkami obrotowymi ani nakła-
dami inwestycyjnymi.

ELEMENTY DZIAŁKI 
Zlokalizowane w miejscu ubezpiecze-
nia i trwale połączone z gruntem:
• chodniki, podjazdy, place utwardza-

ne, mury oporowe, ogrodzenie, 
bramy i furtki, studnie, oświetlenie 
posesji, baseny, zadaszenia, pomiesz-
czenia na śmieci,

• budowle inne niż wskazane powyżej,
• obiekty małej architektury, inne niż 

wskazane powyżej wraz z wbudowa-
nymi instalacjami, urządzeniami 
technicznymi oraz zainstalowanymi 
na stałe elementami wykończenio-
wymi, które stanowią całość technicz-
ną i użytkową.

FRANSZYZA REDUKCYJNA 
Ustalona w umowie wartość wyrażona 
kwotowo, o którą, bez względu na 
wartość szkody, pomniejszymy wyso-
kość odszkodowania; franszyza reduk-
cyjna odnosi się do każdej szkody. 

GRAD 
Opad atmosferyczny składający się 
z bryłek lodu.

IMPLOZJA 
Uszkodzenie zbiornika lub aparatu 
próżniowego na skutek działania 
podciśnienia.

lub w celu wykonania przez 
Ubezpieczonego innej usługi w ramach 
prowadzonej przez Ubezpieczonego 
działalności gospodarczej.

NADCIŚNIENIE 
Ciśnienie wywołane falami uderzenio-
wymi silniejszymi niż średnie ciśnienie 
atmosferyczne. Te fale uderzeniowe 
mogą być spowodowane kilkoma 
czynnikami (np. eksplozją).

NAKŁADY INWESTYCYJNE 
Koszty remontów, wykończenia wnętrz 
lub prac adaptacyjnych poniesione na 
dostosowanie budynku/lokalu do 
rodzaju prowadzonej działalności lub 
w celu podniesienia jego standardu.

NAPÓR ŚNIEGU LUB LODU 
Niszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia spowodowane przez: 
działanie ciężaru śniegu lub lodu na 
konstrukcję dachu lub inne elementy 
budynków lub budowli.

OBIEKTY INŻYNIERYJNE 
Wszelkie obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej (drogi, mosty, wiadukty, 
tunele, nabrzeża, mola, śluzy, tamy, to-
rowiska, linie kolejowe).

OKRES UBEZPIECZENIA 
Określony w umowie czas, na jaki 
została zawarta umowa; okres ubez-
pieczenia jest wskazywany we wniosku 
o zawarcie ubezpieczenia lub w przyję-
tej przez Ciebie ofercie i potwierdzony 
w polisie.
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OSOBA TRZECIA 
Osoba niebędąca ani 
Ubezpieczającym, ani Ubezpieczonym 
w ramach zawartej z nami umowy 
ubezpieczenia. Pracownicy 
Ubezpieczonego nie są osobą trzecią 
w rozumieniu tych o.w.u.

OSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI 
Ruch podłoża na stokach spowodowa-
ny przyczynami naturalnymi, niezwią-
zany z działalnością człowieka.

POJAZD WOLNOBIEŻNY 
Pojazd silnikowy, którego konstrukcja 
ogranicza prędkość do 25 km/h, który 
nie podlega rejestracji, z wyłączeniem 
ciągnika rolniczego. 

POWÓDŹ 
Zalanie terenu spowodowane wystą-
pieniem z brzegów powierzchniowych 
wód stojących i płynących lub podnie-
sieniem się morskich wód 
przybrzeżnych.

POŻAR 
Działanie ognia, który wydostał się 
poza palenisko lub powstał bez paleni-
ska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

PRACOWNIK 
Osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy 
o pracę, lub zatrudniona na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem 
osoby fizycznej, która zawarła 
z Ubezpieczonym umowę 

SILNY WIATR 
Ruch powietrza atmosferycznego po-
wstały wskutek nierównomiernego roz-
kładu ciśnienia atmosferycznego, który 
spowodował szkody w najbliższym są-
siedztwie miejsca ubezpieczenia lub 
gdy charakter uszkodzeń wskazuje na 
działanie tego zjawiska; ochroną ubez-
pieczeniową objęte są również następ-
stwa szkód spowodowanych przez 
uderzenie części budynków, drzew lub 
innych przedmiotów powalonych lub 
unoszonych przez wiatr w przedmiot 
ubezpieczenia.

SIŁA WYŻSZA 
Nagły i niemożliwy do przewidzenia 
stan, wywołany przyczyną niezależną 
od nas, Ciebie lub Ubezpieczonego, 
którego następstwom nie można zapo-
biec przy użyciu dostępnych środków.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
1)  Urządzenie, które zawiera elektro-

niczne podzespoły (układy scalone, 
tranzystory i inne elementy półprze-
wodnikowe nieulegające zużyciu 
mechanicznemu) przeznaczone do 
przetwarzania i wizualizacji danych, 
wykonywania pomiarów, kontroli 
i sterowania procesami, sygnalizacji 
stanów urządzenia.

2)  W przypadku ochrony assistance 
w wariancie rozszerzonym obejmują-
cej usługi w postaci organizacji i po-
krycia kosztów odzyskania danych 
utraconych z powodu awarii sprzętu 
elektronicznego, sprzętem elektro-
nicznym jest komputer stacjonarny, 
laptop lub tablet.

cywilnoprawną w ramach prowadzo-
nej przez siebie działalności gospodar-
czej; za pracownika uważa się również 
stażystę, praktykanta lub wolontariu-
sza, którym Ubezpieczony powierzył 
wykonywanie określonych czynności. 

PRODUKT 
Każda rzecz ruchoma, nawet jeżeli 
stanowi część składową innej rzeczy 
ruchomej lub nieruchomości, wytwo-
rzona, sprzedana, dostarczana, dystry-
buowana, zmieniana, zbudowana, na-
prawiana, serwisowana, projektowana, 
testowana, instalowana lub przetwa-
rzana przez Ubezpieczonego albo 
w jego imieniu, i która w chwili wystą-
pienia szkody nie znajdowała się w po-
siadaniu Ubezpieczonego. W rozumie-
niu tej definicji rzeczami są także 
energia i zwierzęta. Za produkt nie 
uważa się nieruchomości, choćby były 
wprowadzone do obrotu rynkowego.

PRZEPIĘCIE 
Gwałtowna zmiana napięcia, natęże-
nia lub innego parametru prądu elek-
trycznego w sieci energetycznej poza 
dopuszczalną wartość, określoną przez 
producenta dla danego urządzenia.

ROBOTY BUDOWLANE
Budowa, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.

ROŚLINY 
Drzewa, krzewy i półkrzewy rosnące 
w glebie w ubezpieczonym miejscu. 

80 81

PRZEWODNIK PO UBEZPIECZENIU MOJA FIRMA 2.6 DEFINICJE 



c)  surowce, półprodukty oraz towary 
nabyte w celu odsprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym, 

d)  materiały nabyte w celu zużycia 
w związku z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą, niebędące ma-
szynami, urządzeniami lub 
wyposażeniem. 

UBEZPIECZAJĄCY, TY 
Osoba prowadząca działalność gospo-
darczą, która zawarła z nami umowę 
i zobowiązała się do opłacania 
składek.

UBEZPIECZONE MIENIE 
Mienie wskazane we wniosku o zawar-
cie umowy lub w przyjętej przez Ciebie 
ofercie i w polisie.

UBEZPIECZONY 
Osoba prowadząca działalność gospo-
darczą, której interes majątkowy chro-
nimy w zakresie wynikającym z tej dzia-
łalności wskazanej we wniosku 
o zawarcie umowy lub w przyjętej 
przez Ciebie ofercie i potwierdzonej 
w polisie (przedmiot działalności ozna-
czamy zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności). 

UDERZENIE PIORUNA 
Bezpośrednie przejście ładunku elek-
trycznego z atmosfery do ziemi przez 
przedmiot ubezpieczenia pozostawia-
jące na tym przedmiocie ślady. 

STAŁY DOZÓR
Bezpośredni dozór pełniony w miejscu 
ubezpieczenia przez pracowników lub 
agencję ochrony mienia, z którą 
Ubezpieczający podpisał umowę 
o dozór mienia lub ma zapewniony 
dozór mienia w ramach umowy najmu 
obiektu (np. w centrum handlowym, 
galerii handlowej, obiekcie biurowym); 
osoba sprawująca dozór musi mieć 
zakres obowiązków zawierający proce-
dury dotyczące sposobu zachowania 
w przypadku zaboru mienia, być wypo-
sażona w środki łączności telefonicznej 
lub radiowej oraz dokonywać patrolo-
wania w odstępach nie dłuższych niż 3 
godziny lub opierać się na monitoringu 
wizyjnym obiektu.

STAN POD WPŁYWEM ALKOHOLU 
Stan, w którym zawartość alkoholu 
w organizmie wynosi lub prowadzi 
do stężenia 0,2 promila alkoholu lub 
więcej, lub zawartość alkoholu  
w 1 dm3 wydychanego powietrza 
wynosi, lub prowadzi do stężenia  
0,1 mg, lub więcej.

STAN POD WPŁYWEM ŚRODKÓW 
NARKOTYCZNYCH
Stan po użyciu środków odurzających 
lub po użyciu substancji psychotropo-
wych, lub po użyciu środków zastęp-
czych, lub po użyciu nowych substancji 
psychoaktywnych w rozumieniu przepi-
sów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

SYSTEM ALARMOWY 
Serwisowany zgodnie z instrukcją użyt-
kowania system ochrony przeciwkra-
dzieżowej, wywołujący alarm, zapew-
niający dojazd ekipy interwencyjnej 
w ramach ważnej umowy z agencją 
ochrony mienia w czasie do 15 minut.

SZKODA 
1)  W ubezpieczeniu mienia – fizyczna 

utrata, uszkodzenie lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia będące 
bezpośrednim następstwem zdarze-
nia ubezpieczeniowego objętego 
umową. 

2)  W ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej – szkoda majątkowa lub 
szkoda osobowa będąca bezpo-
średnim następstwem wypadku 
ubezpieczeniowego OC. 

SZKODA CAŁKOWITA 
Utrata ubezpieczonego mienia lub 
jego uszkodzenie w takim stopniu, że:
1)  jego naprawa nie jest możliwa, tj. 

nawet po jej dokonaniu mienie to nie 
odzyskałoby dotychczasowej funk-
cjonalności, lub 

2)  jego naprawa byłaby ekonomicznie 
nieuzasadniona, tj. koszt naprawy 
łącznie z wartością pozostałości po 
szkodzie byłby wyższy niż wartość 
ubezpieczeniowa tego mienia bez-
pośrednio przed powstaniem szkody. 

SZKODA CZĘŚCIOWA 
Szkoda niebędąca szkodą całkowitą.

SZKODA MAJĄTKOWA 
Straty powstałe wskutek uszkodzenia 
lub zniszczenia rzeczy ruchomej lub 
nieruchomości, a także utracone korzy-
ści, które poszkodowany mógłby osią-
gnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub 
uszkodzone jego mienie. Szkody mająt-
kowej nie stanowi uszczerbek, który 
wynika: 
1)  z utraty rzeczy, w tym utraty możli-

wości korzystania z rzeczy, chyba że 
utrata jest następstwem zniszczenia 
lub uszkodzenia rzeczy, 

2)  z poniesienia kosztów poszukiwania 
wady produktu, pracy lub usługi, 

3)  z konieczności wycofania produktu 
z rynku, w tym poniesienia kosztów 
ostrzeżenia o niebezpieczeństwie 
zniszczenia produktu, a także z ko-
nieczności usunięcia wady produktu, 
w szczególności poprzez jego 
naprawę.

SZKODA OSOBOWA 
Straty powstałe wskutek śmierci, uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
a także utracone korzyści, które po-
szkodowany mógłby osiągnąć, gdyby 
nie doznał uszkodzenia ciała lub roz-
stroju zdrowia.

ŚRODKI OBROTOWE 
Rzeczowe aktywa obrotowe Ubezpieczo- 
nego, przez które rozumie się: 
a)  surowce lub półprodukty wykorzy-

stywane w działalności 
produkcyjnej, 

b)  wytworzone lub przetworzone pro-
dukty gotowe zdatne do sprzedaży 
lub w toku produkcji, 
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UDERZENIE LUB UPADEK STATKU 
POWIETRZNEGO 
Przymusowe lądowanie lub upadek 
statku powietrznego, upadek jego 
części, paliwa lub przewożonego 
ładunku. 

UDERZENIE POJAZDU 
Bezpośrednie uderzenie w przedmiot 
ubezpieczenia pojazdu, jego części lub 
przewożonego ładunku. 

UPADEK DRZEW I BUDOWLI 
Upadek drzew, masztów, dźwigów, 
kominów lub innych budowli oraz 
części budowli lub budynków, niezależ-
ny od Ubezpieczonego, i za który 
Ubezpieczony nie ponosi 
odpowiedzialności;

URZĄDZENIA BUDOWLANE 
Urządzenia techniczne związane z bu-
dynkiem lub elementem działki, zapew-
niające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, w tym przyłącza i instalacje 
(w tym instalacja fotowoltaiczna). 

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
Lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, 
chłodziarki, komory chłodnicze.

obiektu tego samego rodzaju, kon-
strukcji, powierzchni i standardu, 
przy zastosowaniu takich samych 
materiałów.

WARTOŚĆ RZECZYWISTA 
Wartość odtworzeniowa – nowa po-
mniejszona o zużycie techniczne.

WARTOŚĆ WYTWORZENIA 
Suma kosztów materiałów, surowców 
i robocizny (bez dodatkowych kosztów 
i nakładów) niezbędnych do poniesienia 
w celu wytworzenia określonej rzeczy.

WPROWADZENIE PRODUKTU DO OBROTU
Faktyczne przekazanie produktu przez 
Ubezpieczonego osobie trzeciej. 
Uznaje się, że produkt został wprowa-
dzony do obrotu, jeżeli Ubezpieczony 
utracił trwale lub na określony czas 
faktyczne władztwo nad rzeczą na 
rzecz osoby trzeciej.

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI 
Zaprzestanie prowadzenia w ubezpie-
czonym budynku, lokalu lub elemencie 
działki działalności albo wykorzysty-
wania ich na cele zgodne 
z przeznaczeniem.

WYPADEK UBEZPIECZENIOWY OC 
Powstanie w okresie ubezpieczenia, 
objętej ubezpieczeniem odpowiedzial-
ności cywilnej Ubezpieczonego, szkody 
majątkowej lub szkody osobowej.

WARTOŚCI PIENIĘŻNE 
a)  Gotówka – krajowe i zagraniczne 

znaki pieniężne (banknoty i monety).
b)  Czeki, z wyjątkiem czeków zakreślo-

nych, skasowanych lub opatrzonych 
indosem pełnomocniczym, zawiera-
jącym wzmiankę „wartość do 
inkasa”, „należność do inkasa” lub 
inną o podobnym charakterze. 

c)  Weksle, z wyjątkiem weksli opatrzo-
nych indosem pełnomocniczym, za-
wierającym wzmiankę „wartość do 
inkasa” lub inną o podobnym 
charakterze. 

d)  Obligacje, bony skarbowe, rozra-
chunkowe jednostki pieniężne, 
dłużne papiery wartościowe, karty 
prepaid, z wyłączeniem kart płatni-
czych, kredytowych, charge 
i debetowych.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA – NOWA 
Wartość, która odpowiada kosztom 
przywrócenia mienia do stanu nowego 
nieulepszonego:
1)  dla maszyn, urządzeń, wyposażenia 

(w tym sprzętu elektronicznego), 
środków obrotowych, oprogramowa-
nia – wartość, która odpowiada 
cenie nabycia lub wytworzenia 
nowego przedmiotu tego samego 
rodzaju, gatunku i jakości z włącze-
niem kosztów cła, transportu 
i montażu,

2)  dla budynków lub lokali, elementów 
działki i nakładów inwestycyjnych – 
wartość, która odpowiada kosztom 
odbudowy w tym samym miejscu 

ZAPADANIE SIĘ ZIEMI 
Obniżenie się terenu z powodu zawale-
nia się podziemnych pustych przestrze-
ni w gruncie, które powstały z przyczyn 
naturalnych, niezwiązanych z działal-
nością człowieka.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 
Nieprzewidziane, nagłe i niezależne od 
woli Ubezpieczonego zdarzenie 
losowe, którego skutkiem jest szkoda, 
polegającą na zniszczeniu, uszkodze-
niu lub utracie ubezpieczonego mienia, 
w następstwie zaistnienia ubezpieczo-
nego ryzyka, za którą na mocy tych 
o.w.u. ponosimy odpowiedzialność 
odszkodowawczą.

ZUŻYCIE TECHNICZNE 
Trwałe zmiany fizykochemiczne zacho-
dzące w czasie eksploatacji, w wyniku 
których okres zdatności do pełnienia 
przez mienie określonych funkcji użyt-
kowych stopniowo się zmniejsza/
wyczerpuje.
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Przewodnik po ubezpieczeniu Moja Firma został zatwierdzony uchwałą Zarządu 
TUiR Allianz Polska S.A. nr 32/2021 z dnia 26.05.2021 roku.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000028261, NIP: 525-15-65-015, REGON: 012267870, wysokość 
kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). 

W TYCH O.W.U. POSŁUGUJEMY SIĘ 
SKRÓCONYMI NAZWAMI PONIŻSZYCH 
USTAW

• Ustawa z dnia 30.10.2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych – używamy skrótu: 
ustawa wypadkowa.

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii – 
używamy skrótu: ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii.

• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. 
prawo pocztowe – używamy skrótu: 
prawo pocztowe.

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach – używamy skrótu: 
ustawa o odpadach.

• Ustawa z dnia 23 września 2016 r. 
o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich – używamy 
skrótu: ustawa o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska – 
używamy skrótu: prawo ochrony 
środowiska.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane – używamy skrótu: prawo 
budowlane. 
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ZABEZPIECZENIA MIENIA

3. PRZYDATNE 
WSKAZÓWKI
W tej części znajdziesz  
nasze wskazówki, jak lepiej 
chronić swoją firmę.

Regularnie sprawdzaj 
stan budynku, budowli, 
lokalu lub elementów 
działki.

Rozważ usunięcie gałęzi, 
wysokich drzew, które 
znajdują się w pobliżu 
ubezpieczonych 
budynków.

Upewnij się, że mienie 
ruchome jest przechowy-
wane na półkach, które 
znajdują się na wysoko-
ści co najmniej 13 cm od 
podłoża a ciężkie przed-
mioty są umieszczone 
nisko.

Utrzymuj dystans co naj-
mniej 1 metra między 
przechowywanym 
mieniem a urządzeniami 
elektrycznymi. Konserwuj 
urządzenia elektryczne 
w sposób zgodny z zale-
ceniami producenta.

Zainstaluj w swojej firmie 
system alarmowy.

Jeśli zauważysz ślady 
włamania lub kradzieży, 
zadzwoń na policję.

Upewnij się, że spawanie 
odbywa się w specjalnie 
wydzielonej przestrzeni 
albo w osobnym po-
mieszczeniu w Twojej 
firmie. Zadbaj też o to, 
aby w promieniu co naj-
mniej 2 metrów nie 
znajdowały się żadne ła-
twopalne przedmioty.

Jeśli zgubisz klucze, na-
tychmiast wymień zamki.

Sprawdź, czy wszystkie 
okna, balkony, loggie, 
drzwi tarasowe oraz 
drzwi wejściowe są nale-
życie zamknięte. 
Zabezpiecz wszelkie 
drabiny lub podobne 
urządzenia.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ KRADZIEŻY
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK 
GWAŁTOWNYCH ZJAWISK 
METEOROLOGICZNYCH

Utrzymuj dach w dobrym 
stanie technicznym 
(pozowli to zabezpieczyć 
Twoją firmę na wypadek 
silnego wiatru).

Przed burzą zamknij 
wszystkie drzwi i okna 
(pamiętaj też o oknach 
dachowych), odłącz 
urządzenia elektryczne 
od źródła zasilania.

Zwracaj uwagę na alerty 
meteorologiczne, np. do-
tyczące gradu, wichury 
lub burzy.

W razie zagrożenia po-
wodzią przygotuj się 
zawczasu (śledź wiado-
mości i upewnij się, że 
znasz plan ewakuacji).

Pomimo, że pożar nie 
jest najczęstszą przy-
czyną zdarzeń ubezpie-
czeniowych, to 
rozprzestrzenianie się 
ognia powoduje zwykle 
większe szkody niż jakie-
kolwolwiek zjawiska 
naturalne.

Chcąc zabezpieczyć się 
przed pożarem:
• przestrzegaj instrukcji 

obsługi urządzeń elek-
trycznych i nie napra-
wiaj ich na własną 
rękę;

• wyposaż swoją firmę 
w gaśnice oraz system 
sygnalizacji pożaru 
(SSP); 

• zapoznaj się z planem 
ewakuacji. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA  
NA WYPADEK POŻARU
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4. NAJCZĘŚCIEJ 
ZADAWANE  
PYTANIA 
W tym rozdzale znajdziesz 
odpowiedzi na pytania 
najczęściej zadawane  
przez klientów.
Jeśli będziesz mieć inne 
pytania, skontakuj się z nami – 
zadzwoń pod numer  
224 224 224 albo odwiedź 
naszą stronę internetową 
www.allianz.pl.

DOTYCZĄCE SKŁADKI

Co się stanie, jeśli zapomnę zapłacić 
składkę lub jej ratę?
Ochrona, którą świadczymy dla Twojej 
fimy może wygasnąć. Zanim jednak to 
nastąpi, wyślemy Ci list, w którym przy-
pomnimy, że czekamy na wpłatę 
i wyznaczymy Ci termin 7 dni. Dopiero 
po jego upływie – jeśli nadal nie zapła-
cisz – Twoja umowa ulegnie 
rozwiązaniu.

DOTYCZĄCE ZMIAN UMOWY 
UBEZPIECZENIA

Czy w trakcie obowiązywania umowy 
można zmienić wartość ubezpieczone-
go mienia?
Tak, w trakcie okresu ubezpieczenia 
możesz zmienić wartość ubezpieczone-
go mienia . W tym celu przekaż nam 
prośbę o zmianę w umowie. Możesz to 
zrobić:
• pocztą tradycyjną lub elektroniczną, 
• telefonicznie za pośrednictwem 

naszej infolinii 224 224 224 albo
• za pośrednictwem pośrednika 

Allianz.

Czy umowa ubezpieczenia może wy-
gasnąć w przypadku zmiany 
właściciela ubezpieczonego mienia?
Tak, ochrona ubezpieczeniowa wygasa 
z dniem zbycia przedmiotu ubezpie-
czenia. Poinformuj nas o przeniesieniu 
własności. 

POZOSTAŁE

Co należy zrobić w sytuacji zagrożenia 
zdarzeniem objętym ochroną?
Zawiadom odpowiednie służby  
(pogotowie ratunkowe, policję, straż 
pożarną), o ile to konieczne.  
Następnie skontatuj się z nami telefo-
nicznie pod numerem 224 224 224.

Gdzie znajdę informacje o Allianz, 
a szczególnie o oferowanych produk-
tach i usługach?
Informacje tego rodzaju znajdziesz:
• na naszej stronie internetowej  

(www.allianz.pl), 
• pod numerem infolinii (224 224 224), 
• u naszych agentów.

Czy moja składka wzrośnie po zdarze-
niu ubezpieczeniowm?
Jeśli wystąpi jakieś zdarzenie ubezpie-
czeniowe, nie wpłynie to na składkę, 
którą opłacasz na podstawie już za-
wartej z nami umowy. Możemy 
podnieść składkę, gdy będziesz zawie-
rać z nami kolejną umowę.

DOTYCZĄCE ZAKRESU UBEZPIECZENIA

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ubezpieczenia zależy od tego, 
jaki wybierzesz pakiet. Potwierdzamy 
go w polisie. Szczegóły dotyczące 
zakresu ubezpieczenia dla danego 
pakietu znajdziesz w rozdziale 2.1. tego 
Przewodnika. W razie dodatkowych 
pytań, skontaktuj się z pośrednikiem 
Allianz.

Q A&
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5. POMÓŻ NAM 
PODNIEŚĆ  
STANDARDY

Jednym z naszych priorytetów w Allianz jest 
ciągłe doskonalenie obsługi klienta. Jeśli masz 
jakiekolwiek uwagi lub wątpliwości, zgłoś je, 
a zajmiemy się Twoją sprawą tak szybko, 
jak to możliwe. 

•  telefonicznie pod numerem: 
224 224 224 lub

•  pocztą elektroniczną:  
informacja.zwrotna@allianz.pl

Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI!
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www.allianz.pl
224 224 224

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 
02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, 
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). M
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