
ZAKRES, SUMA I SYSTEMY UBEZPIECZENIA
§ 6 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1. Umowa została zawarta w poniższym wariancie ubezpieczenia:
1) Wariant I - Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych, w którym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń losowych:

a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu na walnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi,
lawiny, naporu  śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;
h) kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu (dewastacji) pod warunkiem ustanowienia
odrębnych  limitów odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia;

2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej są objęte szkody w Ubezpieczonym mieniu, powstałe na skutek:
1) akcji gaśniczej lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzenia lub odgruzowywania, prowadzonej w
związku ze zdarzeniem losowym;
2) skażenia lub zanieczyszczenia będącego następstwem zdarzenia losowego tub działań opisanych w pkt.
1).
3. W razie zajścia zdarzenia losowego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę, Wiener TU
S.A. zwraca również ubezpieczonemu udokumentowane i uzasadnione koszty:
1) poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą;  2)
wynikłe z zastosowania przez ubezpieczonego dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, jeżeli
środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne;
3) związane z akcją gaśniczą lub ratowniczą, w szczególności koszty napełnienia wodą basenów
przeciwpożarowych oraz koszty wody z sieci wodociągowej zużytej na koszt ubezpieczonego do gaszenia
pożaru;
4) prac porządkowych w miejscu wystąpienia szkody, łącznie z odgruzowywaniem, rozbiórką pozostałości
po szkodzie, ich wywozem na najbliższe możliwe składowisko oraz składowaniem, zniszczeniem lub
utylizacją. Koszty związane z oczyszczaniem gleby i wody nie są objęte zakresem ochrony
ubezpieczeniowej;
5) związane z koniecznymi zmianami budowlanymi oraz demontażem i ponownym montażem
nieuszkodzonego mienia w celu dokonania naprawy lub wymiany mienia dotkniętego szkodą.

4. O ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono innego limitu odpowiedzialności lub zrefundowanie
kosztów nie będzie możliwe w ramach sumy ubezpieczenia ze względu na jej wyczerpanie, Wiener TU
S.A. refunduje koszty opisane w ust. 3 pkt 1) - 3) do wysokości 10% wartości szkody w mieniu na każde
zdarzenie, ponad łączną sumę ubezpieczenia zadeklarowaną przez ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że w
sytuacji wskazanej w § 11 ust 2 OWU (niedoubezpieczenie mienia) koszty te zostaną zmniejszone
proporcjonalnie do stopnia niedoszacowania sumy ubezpieczenia.
5. Wiener TU S.A. refunduje koszty opisane w ust. 3 pkt 4) i 5) do wysokości 20% wartości szkody w
mieniu, w granicach sumy ubezpieczenia zadeklarowanej przez ubezpieczającego.  6. Jeżeli koszty
określone w ust. 3 dotyczą łącznie mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, Wiener TU  S.A. pokrywa
je w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, w jakiej  wartość
ubezpieczonego mienia pozostaje do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego.

7. Dodatkowo, w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia mogą zostać ustalone limity
odpowiedzialności dla następujących zdarzeń losowych: kradzież z włamaniem, rozbój i wandalizm. Brak
limitu w umowie ubezpieczenia skutkuje brakiem ochrony dla danego typu zdarzenia.



8. Limity odpowiedzialności Wiener TU S.A., o których mowa w ust. 7, ustala się w systemie
ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
9. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje strat o charakterze następczym, takich jak utrata zysku tub
zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości linkowej, kary umowne, sądowe
lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o
charakterze karnym.

§ 7 Wyłączenia odpowiedzialności Wiener TU S.A.
1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) będące skutkiem umyślnego działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób, z
którymi  Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
2) spowodowane działaniem promieniowania jonizującego, energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego
pochodzącego z jakiegokolwiek źródła, a w szczególności z paliwa jądrowego lub z odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej;  3) będące skutkiem
następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się  w jakimkolwiek
stopniu inne zdarzenia oddziaływujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze  zdarzeniami
wymienionymi poniżej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych, bez względu
na fakt, czy wojna została wypowiedziana, czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji,
powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego;
b) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem
skutków zdarzeń wymienionych w literach a)-b);
4) będące skutkiem konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na
mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy;
5) spowodowane skażeniem lub zanieczyszczeniem ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi,
promieniotwórczymi, chemicznymi lub biologicznymi, a także emitowanymi do otoczenia
zanieczyszczeniami, chyba że w ich następstwie dojdzie do innego zdarzenia niewyłączonego z ochrony;
6) będące skutkiem uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności,
dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprzętu komputerowego (hardware),
oprogramowania (software), programów, danych, nośników danych lub mediów służących do
przechowywania danych informatycznych, mikroprocesorów, układów scalonych lub podobnych urządzeń
lub komponentów stanowiących część sprzętu komputerowego, jeśli zdarzenia opisane powyżej nastąpiły
jako rezultat umyślnego (tj. z zamiarem wyrządzenia szkody) lub też przypadkowego przesłania lub
przekazania (elektronicznie lub w inny sposób) programu zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody
logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, robaki komputerowe lub też
programy określane mianem koni trojańskich, bomb logicznych lub analogicznie działające, jeżeli tego
rodzaju programy będą zidentyfikowane jako przyczyna zaistniałej szkody, ich zadziałanie będzie
traktowane jako zdarzenie wyłączone z zakresu ubezpieczenia;
7) będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania
lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze,
sterowaniu mi kro procesowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub
zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie tub nośnik
informacji używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci - chyba że w następstwie
wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wiener TU S.A. ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
8) spowodowane oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;
9) spowodowane przez deszcz, śnieg lub grad, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu lub
rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów
obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym;



10) wynikające z negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych w odniesieniu do mienia, które
niezgodnie ze swym przeznaczeniem i zaleceniami producenta co do warunków składowania lub
eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu;
11) powstałe wskutek powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
a) nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych;  b)
przemarzania ścian;
c) podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych;
d) oddziaływania wilgotnego lub suchego powietrza;
e) gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza, gnicia, utraty wagi, skurczenia,
wyparowania;
f) działania światła, zmian w kolorze, fakturze, strukturze, wykończeniu lub zapachu;
g) działania insektów, zagrzybienia oraz zapleśnienia;
h) kurczenia, rozszerzania, ubytków lub utraty wagi;
i) korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych;
12) wynikające z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego
normalnym użytkowaniem lub eksploatacją;
13) spowodowane zamoczeniem z kierunku podłogi, jeżeli ubezpieczone mienie było składowane niżej
niż  14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że wysokość składowania nie miała
wpływu na powstanie lub rozmiar szkody;
14) powstałe w następstwie powodzi na obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;
15) powstałe na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności
zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
16) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego
działalnością człowieka zapadania lub osuwania się ziemi;
17) powstałe w związku z prowadzonymi przez ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu
ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), chyba że fakt
prowadzenia takich robót został odpowiednio wcześniej zgłoszony Wiener TU S.A. przez ubezpieczonego,
a udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zostało potwierdzone przez Wiener TU S.A. na piśmie;  18)
spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem się,  wyniesieniem,
spękaniem, skurczeniem iub ekspansją elementów konstrukcji budynków takich jak  fundamenty, ściany,
podłogi, sufity, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego  zdarzenia objętego
zakresem ubezpieczenia;
19) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów
w  produkcji, w tym wad ukrytych, z zastrzeżeniem ust. 2;
20) polegające na awarii mechanicznej lub awarii elektrycznej, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne
zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
skutki takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem ust. 2;
21) spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostawie jakiegokolwiek rodzaju mediów, w tym w
szczególności energii w jakiejkolwiek postaci, z zastrzeżeniem ust. 2;
22) powstałe wskutek wybuchu:
a) wywołanego przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych;
b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją;
23) powstałe w Ubezpieczonym mieniu wyłącznie na skutek działania dymów, oparów lub innych
wyziewów pochodzących z przeprowadzanych przez ubezpieczonego procesów technologicznych; 24)
powstałe w Ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym
działaniu ognia tub ciepła technologicznego albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez
nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego;
25) polegające na zakrzepnięciu lub zastygnięciu materiałów w maszynach i urządzeniach służących do
przerobu, transportu lub przechowywania takich materiałów, chyba że takie zastygnięcie lub zakrzepnięcie
jest następstwem innego zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową;
26) w środkach obrotowych, spowodowane awarią urządzeń lub instalacji zapewniających kontrolowane



warunki przechowywania, np. chłodniczych lub grzewczych;
27) powstałe wskutek zaboru mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem ani rozbojem w rozumieniu
OWU;
28) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem w obiektach, w których zabezpieczenia przed szkodą
przestały w okresie ubezpieczenia spełniać wymogi wskazane w Załączniku nr 1 do OWU, o ile brak
wymaganych zabezpieczeń został stwierdzony na drodze wejścia lub wyjścia sprawców do tub z
ubezpieczonego obiektu lub pomieszczenia;
29) ujawnione podczas inwentaryzacji lub powstałe wskutek sprzeniewierzenia;
30) powstałe w wyniku usiłowania lub dokonania oszustwa lub wyłudzenia;
31) powstałe w mieniu w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz w mieniu
podczas jego rozładunku lub załadunku;
32) w gotówce podczas transportu, jeżeli szkoda została spowodowana przez kierowcę lub
konwojującego  znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu
środków  odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii), chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, jak również jeżeli
transport był realizowany niezgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU oraz z
obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości pieniężnych, z zachowaniem
postanowień § 6 ust. 7;
33) o charakterze wyłącznie estetycznym (takie jak zadrapania, pomalowanie powierzchni - w tym tzw.
graffiti, zmiana koloru pod wpływem światła słonecznego), nieograniczające w żaden sposób
funkcjonalności.
2. Wyłączenia wskazane w punktach 19)-21) mają odniesienie wyłącznie do mienia bezpośrednio
dotkniętego szkodą, natomiast z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym
Ubezpieczonym mieniu, będące następstwem szkód spowodowanych zdarzeniami wskazanymi w tych
punktach.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA
§ 10 Ustalenie wysokości szkody
Wysokość szkody dla poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia określa się w zależności od
wartości, według której została ustalona suma ubezpieczenia.
Dla gotówki wysokość szkody odpowiada wartości nominalnej na dzień szkody. Dla niskocennych
składników majątku wysokość szkody odpowiada cenie naprawy lub zakupu identycznego lub najbardziej
zbliżonego parametrami technicznymi mienia.
Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.
W razie odstąpienia przez ubezpieczonego od odtwarzania mienia, wysokość szkody ustala się według
wartości rzeczywistej na dzień wystąpienia szkody, niezależnie od wartości, według której zadeklarowano
sumę ubezpieczenia. Postanowienie to nie dotyczy gotówki i środków obrotowych, dla których wysokość
szkody ustala się według wartości przyjętej do ubezpieczenia.
Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej,
artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej;
§ 11 Ustalenie wysokości odszkodowania
1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczonego uzasadnione
i  udokumentowane koszty, o których mowa w § 6 ust. 3;
2) od ustalonej wysokości szkody odejmuje się wartość tej części mienia dotkniętego szkodą, która z uwagi
na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze do dalszego użytku, sprzedaży lub przeróbki.  2. W
razie niedoubezpieczenia mienia (przy uwzględnieniu rodzaju deklarowanej wartości wskazanego w
umowie), stosuje się zasadę proporcji, chyba że:
1) wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub  2) gdy
niedoubezpieczenie mienia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą  na



dzień wystąpienia szkody.
3. W razie nadubezpieczenia mienia (przy uwzględnieniu rodzaju deklarowanej wartości wskazanego w
umowie) w dniu zawarcia umowy, Wiener TU S.A. odpowiada tylko do wysokości faktycznej szkody.
4. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 1-3
potrąca się franszyzy redukcyjne w wysokości wskazanej w umowie
5. Odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 23 Obowiązki umowne (powinności) ubezpieczającego i ubezpieczonego
1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby,
obowiązany jest podać do wiadomości Wiener TU S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które Wiener
TU SA zapytywało we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo w innych pismach przed zawarciem
umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Wiener TU S.A.
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się
za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta
na rachunek innej osoby, jest obowiązany pisemnie zawiadamiać Wiener TU S.A. o wszelkich zmianach
okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Postanowienia
zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do okoliczności, które Ubezpieczający albo jego
przedstawiciel zgłosili przed zawarciem umowy ubezpieczenia z własnej inicjatywy.  3. Wiener TU S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust 1 lub ust.  2 nie zostały
podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje
się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których  mowa w ust.
1 lub ust. 2.
4. W czasie trwania umowy Ubezpieczony obowiązany jest do przestrzegania regulacji mających na celu
zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności:
1) przepisów prawa budowlanego;
2) przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
3) przepisów prawa dotyczących normalizacji, certyfikacji, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych
oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami;
4) zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania oraz
przechowywania Ubezpieczonych urządzeń, oraz do podejmowania stosownych działań zapobiegawczych
oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub
powiększenia się szkody;
5) postanowień Załącznika nr 1 do OWU.
5. W razie niedopełnienia przez ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa któregokolwiek
z obowiązków wymienionych w ust. 4 Wiener TU S.A. odmawia przyznania odszkodowania w tej części,
w jakiej niedopełnienie tego obowiązku miało wpływ na powstanie, przebieg lub rozmiar szkody.  6.
Ubezpieczający jest obowiązany bez wezwania poinformować Wiener TU S.A. o zawarciu z innym
ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej tego samego przedmiotu w tym samym czasie i od tego
samego ryzyka.
7. Obowiązki określone w ust. 1, 2 oraz 4 spoczywają na Ubezpieczonym pod warunkiem, że
Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
8. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby,
jest obowiązany do pisemnego niezwłocznego poinformowania Wiener TU S.A. o zmianie adresu do
korespondencji.

§ 24 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego po zajściu wypadku
1. W razie zajścia zdarzenia losowego, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia
jest zawarta na rachunek innej osoby, obowiązany jest do;



1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie  lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznego powiadomienia straży pożarnej, policji lub innych służb, jeżeli okoliczności lub rodzaj
szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania;
3) niezwłocznego zawiadomienia o wypadku Wiener TU S.A., z podaniem, o ile to możliwe, przyczyny,
przedmiotu i zakresu szkody, okoliczności powstania oraz szacunkowej jej wartości;  4) udzielenia
przedstawicielom Wiener TU S.A. wszelkich wyjaśnień, a także przekazania dowodów  niezbędnych do
ustalenia okoliczności powstania i rozmiarów szkody, w tym dowodów księgowych;  5) niezmieniania
stanu faktycznego w miejscu szkody, w tym zachowania uszkodzonego mienia i  udostępnienia go
przedstawicielowi Wiener TU S.A. w celu przeprowadzenia oględzin, chyba że podjęto  niezbędne
działania mające na celu zabezpieczenie mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenie  rozmiaru
szkody; postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli:
a) Wiener TU S.A. nie podjęło czynności związanych z likwidacją szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty
jej zgłoszenia do Wiener TU S.A.;
b) szacunkowa wartość szkody nie przekracza 20 000 zł, przy czym w takim wypadku Ubezpieczający lub
Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby, przygotuje i udostępni
Wiener TU S.A. następujące dokumenty, niezbędne do likwidacji szkody:

i) wykaz strat;
ji) dokładny opis zdarzenia;
iii) zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia, dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie.

2. Jeżeli za powstanie szkody są odpowiedzialne osoby trzecie, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli
umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby, jest zobowiązany do podania Wiener TU S.A.
wszelkich znanych mu informacji dotyczących tych osób oraz zabezpieczenia możności dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec nich.
3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował
środków określonych w ust. 1 pkt 1), Wiener TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe
z tego powodu.
4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa naruszył
obowiązki ' określone w ust. 1 pkt 3), to Wiener TU S.A. może zmniejszyć świadczenie w takim stopniu, w
jakim przyczyniło się to do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków
wypadku.
5. Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda, jest objęte ochroną przez innego ubezpieczyciela,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby, jest
obowiązany do niezwłocznego poinformowania tego ubezpieczyciela o powstaniu szkody oraz do
zawiadomienia Wiener TU S.A. o przekazaniu takiej informacji, w szczególności przez dostarczenie kopii
pisma.
6. Obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają na Ubezpieczonym pod warunkiem, że
Ubezpieczony wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
7. Wiener TU S.A. nie może przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnieść zarzutu naruszenia
obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli
takie naruszenie nastąpiło po zajściu zdarzenia losowego.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 25 Postępowanie wyjaśniające
1. Zawiadomienie o szkodzie, zawierające opis okoliczności zdarzenia oraz stwierdzonych szkód,
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia składa w formie pisemnej w
jednostce terenowej lub Centrali Wiener TU S.A. lub za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną
lub za pośrednictwem Infolinii Wiener TU S.A. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, złożone agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz Wiener TU
S.A., uważa się za złożone Wiener TU S.A.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, Wiener TU S.A.:



1) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia informuje o tym Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem;  2) przeprowadza
postępowanie dotyczące ustalenia jej stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń  i wysokości
odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny  sposób, na który
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania, jeżeli  jest to
niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.  3. W razie
uzyskania przez Wiener TU S.A. nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności
zgłaszanych roszczeń lub wysokością odszkodowania, Wiener TU S.A., pisemnie lub drogą elektroniczną,
poinformuje osobę występującą z roszczeniem, jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne do ustalenia
odszkodowania.

§ 26 Wypłata odszkodowania
1. Wiener TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z
umowy  ubezpieczenia w wyniku postępowania wyjaśniającego przebieg zdarzenia oraz zasadność
roszczeń,  zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Wiener TU S.A. jest obowiązane spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Wiener TU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe.
4. Bezsporną część odszkodowania Wiener TU S.A. jest obowiązane spełnić w terminie przewidzianym w
ust. 2.
5. W ubezpieczeniu w systemie ubezpieczenia na sumy stałe wypłata odszkodowania nie pomniejsza sumy
ubezpieczenia, z wyjątkiem przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego
wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.
6. W ubezpieczeniu w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko każda wypłata odszkodowania
pomniejsza limit odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.



UBEZPIECZENIE MIENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: UBEZPIECZENIE MIENIA – DZIAŁ I OWU

Wariant I – Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych, w którym  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w
przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń losowych:

a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
b) huraganu lub gradu;
c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu
śniegu;
d) zalania;
e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
f) uderzenia pojazdu;
g) dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego;

Warunki ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia mienia i utraty zysku zatwierdzone  Uchwałą Zarządu
Wiener TU S.A. nr 55/14 z dnia 03.06.2014 r. oraz  wprowadzone Aneksem
nr 1 zatwierdzonym Uchwałą Zarządu WIENER  TU S.A. nr 182/15
wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2016r.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – UBEZPIECZENIE MIENIA

Sumy ubezpieczenia:

L.p
.

Przedmiot ubezpieczenia System
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia / Limity
(w PLN)*

1. Mienie przechowywane w
boksach  (selfstorage)

sumy stałe WO do 100 000 zł

Franszyza redukcyjna
W każdej szkodzie: - dla szkód związanych z kradzieżą z włamaniem i rabunku wynosi  500 zł;

- dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta i gryzonie 10% nie mniej niż 1.500;
- dla pozostałych szkód na każde zdarzenie: 500 zł.
- dla klauzul dodatkowych zgodnie z ich treścią poniżej

2. Odmiennie od powyższego zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o poniższe Klauzule:

2.1. Klauzula składowania
W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu;

2.2. Klauzula szkód wyrządzonych przez zwierzęta
włączenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta w tym gryzonie limit odpowiedzialności na jeno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 10% wartości
szkody nie mniej niż 1.500 zł. Warunek odpowiedzialności Ubezpieczyciela –
Ubezpieczony ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji raz na dwa miesiące. W przypadku szkody będzie
zobowiązany okazać się stosownym dokumentem potwierdzającym deratyzację;

2.3. włączenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji - limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży
z włamaniem, rabunku i dewastacji 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  ubezpieczenia;



2.4. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie
Z zachowaniem wszystkich innych postanowień OWU nie zmienionych niniejszą Klauzulą uzgodniono, że Wiener TU
S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione: - koszty dodatkowe poniesione przez
Ubezpieczającego w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie  objętej ochroną,
- koszty rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozu, składowania lub utylizacji, - koszty
demontażu i ponownego montażu nie uszkodzonych przedmiotów lub ich części, jeżeli czynności takie są  niezbędne
w celu przeprowadzenia naprawy uszkodzonych przedmiotów.
Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń
gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej
Klauzuli na każde zdarzenie wynosi 100.000 zł i jest niezależny od sumy ubezpieczenia;

2.5. Klauzula włączenia aktów terroru
Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że za zapłatą
dodatkowej składki Wiener TU S.A. rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie
ubezpieczenia spowodowane przez akt terroru.
Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych,
religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające
samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom,
obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy, Franszyza
redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 10% wartości
szkody nie mniej niż 3.000 zł.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej
Klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł;

2.6. Ochrona dla szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje społeczne (SRCC) 1. Z
zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą Klauzulą oraz za  dopłatą
dodatkowej składki wskazanej w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy  ubezpieczenia,
Wiener TU S.A. rozszerza zakres ochrony w ramach OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia  będące
wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie  lub
zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek:

1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze
strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także
działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia
takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;

2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu
popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych
zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też
ograniczenie jego skutków.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli
wynosi 100.000 zł i dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.
3. Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego
miasta, dzielnicy lub miejscowości.
4. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej
Klauzuli wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 3.000 zł
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych
stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez
jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Wiener TU S.A. z odpowiedzialności za fizyczne
uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego
pozbawienia posiadania.



2.7. Klauzula Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia o szkody powstałe w następstwie katastrofy

budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów
konstrukcyjnych.

2. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania
obiektu w należytym stanie technicznym.

3. Nie jest katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub  wymiany,
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria
instalacji.

4. Wiener TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat –

dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,

2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego,
3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem  stanu

technicznego obiektu,
5) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w  elementach

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo technicznych i
wymaganych zezwoleń,

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych  potwierdzających
poprawność posadowienia konstrukcji,

7) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
8) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale  9) bądź cyklicznie,
silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości  zdolne oddziaływać destrukcyjnie
na konstrukcję budowlaną,
10) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
11) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu  prawa

górniczego,
12) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
13) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach  mostowych.

5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z  Prawem
Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1) Zorganizować doraźną
pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków  katastrofy,
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie  postępowania,
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub  skutkami katastrofy z mocy

szczególnych przepisów.
6. Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody

obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 500.000 zł.
7. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 10% wartości

szkody nie mniej niż 5.000 zł;



2.8. Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych
Za zachowaniem niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony Umowy ubezpieczenia uzgodniły, że
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie
Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego
okresu ubezpieczenia, wynosi 100.000 zł.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość
wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego oraz wartość
mienia istniejącego stanowiącego własność ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone
bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą.
Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się  z
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji albo pokrycia dachu;

2.9. Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  we
wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody
spowodowane wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczającego. Za
reprezentantów Ubezpieczającego uważa się: właściciela, członków zarządu i prokurentów;

2.10. Klauzula przepięcia
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania
atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała
zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww zdarzenia. Limit odpowiedzialności na szkody
obejmowane ochroną zgodnie z niniejszą klauzulą wynosi 50.000 zł;

2.11. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony  umowy
ubezpieczenia uzgadniają co następuje:

1. Wiener TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków,
lokali, pomieszczeń użytkowych, które zostały zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Są to w
szczególności:
1) szyby okienne i drzwiowe,
2) oszklenie ścian i dachów,
3) szyby pancerne,
4) oszklenie mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych,
5) osłony kontuarów, kabin, boksów i inne przegrody ścienne,
6) lustra
7) szyldy, transparenty,
8) witraże
9) rurki neonowe, tablice świetlne,
10) wykładziny szklane i kamienne
11) budowle i konstrukcje wykonane z elementów szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz  tworzyw

sztucznych,
12) koszty ustawienia i rozebrania rusztowań i drabin w celu wstawienia szyb oraz demontażu lub

naprawy instalacji świetlnych i neonowych.
2. Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, Wiener TU S.A. może rozszerzyć  ochronę
ubezpieczeniową o tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych. 3. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje:

1) oszklenia stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
2) szyb w pojazdach i innych środkach transportowych,
3) wartości artystycznej witraży i szkła artystycznego,
4) szklarni

4. Wiener TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu
ubezpieczenia powstałych wskutek jego stłuczenia lub uszkodzenia.

5. Wiener TU S.A. nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) zadrapania, porysowania, poplamienia lub zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu, wymiany lub



wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, w czasie prac konserwacyjnych,  naprawczych lub
przewozu,

2) złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonania,
3) niewłaściwego działania lub wady urządzeń neonowych,

6. Limit odpowiedzialności dla szyb i innych przedmiotów szklanych określa Ubezpieczający, kierując się
wysokością przewidywanej maksymalnej szkody.

7. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia obejmowane ochroną w ramach niniejszej klauzuli,
wynosi 10.000 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. za szkody powstałe w
okresie ubezpieczenia.

8. W przypadku zaistnienia szkody wysokość odszkodowania ustala się na podstawie udokumentowanych
wydatków na zakup lub naprawę zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju,
gatunku, materiału i wymiarów, wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody.

9. W granicach sumy ubezpieczenia Wiener TU S.A. pokrywa także poniesione przez ubezpieczającego
koszty:
1) zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszą szkodą, jeżeli zastosowane  środki

były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne,
2) demontażu i montażu,
3) transportu,
4) wykonania znaków reklamowych i informacyjnych.

10. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie objęte ochroną wg niniejszej klauzuli wynosi 200 zł.

2.12. Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej
Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, przez co
rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.
Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Wiener TU SA nie odpowiada za szkody: -
spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami
urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Wiener TU S.A. jest niezwłocznie – powiadomienie o zdarzeniu
organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych
przedmiotu i wysokości szkody.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.000 zł.
Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1.000 zł.

2.13. Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
Klauzula dotyczy wszystkich elementów zabezpieczające lokale, budynki i pomieszczenia, w których
Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność (ściany, stropy, framugi, futryny, wszystkie instalacje, kamery
monitoringu, czujki alarmu) jeżeli koszty te będą konsekwencją zdarzenia szkodowego objętego ochroną
ubezpieczeniową.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej
Klauzuli wynosi 15.000 zł.

3. Ubezpieczyciel nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania inne niż wynikające z umów ubezpieczenia
zawartych w ramach Umowy Ubezpieczenia Generalnego.


