
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

(Dział II, Grupa 9)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od wszystkich ryzyk o symbolu C0245 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w eksploatacji (Sekcja I OWU), kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i wymiennych nośników danych  
(Sekcja II OWU) oraz zwiększonych kosztów działalności (Sekcja III OWU).

W Sekcji I OWU:
ü stacjonarny oraz przenośny sprzęt elektroniczny

W Sekcji II OWU:
ü koszty odtworzenia danych w zbiorach danych
ü koszty odtworzenia licencjonowanego oprogramowania
ü wymienne nośniki danych

W Sekcji III OWU: 
ü  zwiększone koszty działalności wskutek szkody w sprzęcie 

elektronicznym

W Sekcji I i II OWU ubezpieczenie obejmuje nagłe,  
nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę  
przedmiotu ubezpieczenia z jakiejkolwiek innej przyczyny niż 
wyłączona w OWU, np. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, kradzieży  
z włamaniem, rabunku, dewastacji, przepięcia, wady  
materiałowej lub konstrukcyjnej, błędu użytkownika.

W Sekcji III OWU ubezpieczenie obejmuje koszty dodatkowe 
przewyższające koszty normalnej działalności, poniesione  
w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom działalności,  
spowodowanym szkodą w sprzęcie elektronicznym, objętą 
ochroną na podstawie Sekcji I OWU, np.: tymczasowego 
wynajęcia sprzętu i pomieszczeń zastępczych, transportu do  
i z pomieszczeń zastępczych.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty 
jest w §2, §4, §6, §10, §12 §14, §17–18, §22 OWU.

Sumę ubezpieczenia ustala się w zależności od rodzaju 
przedmiotu ubezpieczenia i powinna ona odpowiadać: jego 
pełnej wartości w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia lub kwocie 
odpowiadającej wysokości przewidywanych strat,  
a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności – 
wysokości przewidywanych kosztów w maksymalnym okresie  
odszkodowawczym zadeklarowanym przez Ubezpieczonego.

Szczegółowy sposób ustalania sumy ubezpieczenia podany 
jest w §8, §16, §21 OWU.

W Sekcji I OWU:
û  części i materiałów ulegających szybkiemu zużyciu lub 

podlegających okresowej wymianie w ramach konserwacji
û zewnętrznych nośników danych

W Sekcji II OWU:
û  kosztów odtworzenia danych w pamięci ulotnej jednostki 

centralnej urządzenia

W Sekcji III OWU:
û  kosztów powstałych w związku ze szkodą w liniach 

przesyłowych, systemach pomocniczych, wynajętym sprzęcie 
lub systemach wykorzystywanych w celu zapobieżenia 
przerwom lub zakłóceniom działalności
û pozostałych kosztów wymienionych w §19 OWU

W Sekcji I i II OWU:
!  ryzyka wojenne, polityczne, nuklearne, społeczne, akty  

terrorystyczne
!  szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego  

niedbalstwa
! szkody objęte gwarancją lub rękojmią za wady
!  bezpośrednie następstwa ciągłej eksploatacji, np. normalne 

zużycie

Dodatkowo w Sekcji II OWU:
! szkody spowodowane błędnym oprogramowaniem 
!  szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem 

nośników danych

W Sekcji III OWU:
!  koszty powstałe w związku ze szkodą, za którą Warta nie 

ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU
!  brak wystarczających środków finansowych na naprawę lub 

wymianę sprzętu elektronicznego we właściwym czasie

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §7–8, §10–11, §15–17, 
§19, §22–23, §28 OWU.



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

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

o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–    opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie

Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–    umożliwienie Warcie wykonania lustracji mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, m.in. prawa budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, 

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

–    podjęcie wszelkich środków mających na celu minimalizację ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku
–    wykonywanie zapasowych kopii zbiorów danych
–    dokonywanie konserwacji mienia zgodnie z odnośnymi przepisami i zaleceniami producentów
–    powiadomienie Warty o wszelkich zmianach, mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka
–     w razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody – użycie wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia zagrożonego 

mienia

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
–    dążenie do zmniejszenia skutków szkody samodzielnie lub z pomocą powołanych do tego służb
–    zgłoszenie szkody do Warty w ciągu 2 dni roboczych (na policję w ciągu 24 godzin)
–     udostępnienie Warcie dokumentów związanych z eksploatacją przedmiotów ubezpieczenia, udzielenie niezbędnych wyjaśnień i dowodów, 

sporządzenie rachunku strat

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §27–28 OWU.

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

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

określonej dla danego przedmiotu ubezpieczenia, o ile suma ubezpieczenia nie zostanie podwyższona

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §24 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w umowie były zawarte inne ustalenia:
ü we wskazanym w umowie miejscu prowadzenia działalności (miejscu ubezpieczenia)
ü w trakcie przemieszczania/transportu i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia, jeżeli zostanie włączone do ubezpieczenia
ü  we wskazanym miejscu prowadzenia działalności, użytkowania lub przechowywania oraz w transporcie – w odniesieniu do kopii zapasowych 

zbiorów danych, jeżeli zostaną włączone do ubezpieczenia
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Jak rozwiązać umowę?

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

–     umowę można rozwiązać przed upływem okresu ubezpieczenia w drodze pisemnego wypowiedzenia w razie: 
• zaprzestania prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia – w terminie 1 miesiąca 
•  żądania przez Wartę zmiany wysokości składki w związku z ujawnieniem okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku – w terminie 14 dni ze skutkiem natychmiastowym

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §25 OWU.



§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia 
zawieranych przez przedsiębiorców, tzn. osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
nie będące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą lub zawodową zwane dalej Ubezpieczającym, z Towarzystwem Ubezpieczeń 
i Reasekuracji „ WARTA” Spółka Akcyjna (zwanym dalej  WARTĄ).
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takim wypadku 
postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego (w tym obowiązki) stosuje się odpowied-
nio do Ubezpieczonego z wyłączeniem postanowień dotyczących zapłaty składki ubezpieczeniowej lub 
jej zwrotu, zmiany umowy ubezpieczenia, wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

SEKCJA I – SZKODY RZECZOWE

Przedmiot ubezpieczenia 
§ 2

1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień Sekcji l niniejszych 
OWU może być sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu 
Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego i użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po zainstalowa-
niu w miejscu pracy oraz pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.

§ 3
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

1) części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające okresowej wymianie w ra-
mach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta. 
Należą do nich w szczególności: materiały pomocnicze, wymienne narzędzia, źródła światła, 
głowice lub taśmy do drukarek, łańcuchy napędowe, środki eksploatacyjne. Jednakże ni-
niejsze wyłączenie nie dotyczy przypadku, gdy stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowią część;

2) zewnętrzne nośniki danych, które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Sekcji II niniejszych OWU.

§ 4
1. Na wniosek Ubezpieczającego i za dodatkową składkę, ubezpieczeniem mogą zostać objęte 

dodatkowo niżej wymienione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z usu-
waniem skutków szkody, podlegającej odszkodowaniu w ramach umowy ubezpieczenia, 
a mianowicie:
1) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy oraz frachtu eks-

presowego – Klauzula 006;
2) koszty frachtu lotniczego – Klauzula 007.

Miejsce ubezpieczenia 
§ 5

1. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miej-
scu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w doku-
mencie ubezpieczenia, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania 
w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, po-
nownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji.

2. Na wniosek Ubezpieczającego i za dodatkową składkę sprzęt elektroniczny może być objęty 
ochroną ubezpieczeniową w czasie przemieszczania i użytkowania poza miejscem ubezpiecze-
nia, także poza terytorium RP.

Zakres ubezpieczenia 
§ 6

1.  WARTA ponosi odpowiedzialność za nagle, nieprzewidziane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego 
ochroną w ramach niniejszych OWU, jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej 
niż wyraźnie określonej w § 7.

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

Ograniczenia odpowiedzialności 
§ 7

1.  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, zamknięcia zakładu przez właściciela po-

łączonego z przerwaniem zatrudnienia, rozruchów, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek 
społecznych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów terrorystycznych, przez które 
rozumie się użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowa-
nej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia;

2) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego nie-
dbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

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

4) trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu, tajfunu;
5) wad lub błędów w wykonaniu, istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których 

wiedział lub powinien był wiedzieć Ubezpieczający lub jego przedstawiciele;
6) braku dostawy lub przerwania dostawy gazu, wody lub elektryczności;
7) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów;
8) eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli 

niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody.
2.  WARTA nie odpowiada ponadto za szkody:

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

2) w mieniu zajętym przez uprawnione władze;
3) będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego 

zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego;
4) górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
5) takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych 

lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie 
przedmiotu ubezpieczenia;

6) polegające na kradzieży mienia, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku, za które 
 WARTA odpowiada.

3. W rozumieniu niniejszych OWU użyte w niniejszym paragrafie określenia należy rozumieć jako:
1) Kradzież z włamaniem ma miejsce, gdy:

OGÓLNE    WARUNKI UBEZPIECZENIA  
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  

z dnia 21 czerwca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 (TEKST JEDNOLITY) 

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

(Dz.U. 2017.1170 j.t z późn. zm.):

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Sekcja I: § 2, § 4, § 6
Sekcja II: § 12 do 14
Sekcja III: § 18

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

Sekcja I:  § 3, § 7, § 8 ust. 5 i 9, § 10 ust 6,  
§ 11 ust. 2 do 3

Sekcja II:  § 15, § 16 ust. 3, § 17 ust. 3 do 4
Sekcja III: § 19, § 22 ust. 3 
Postanowienia ogólne: § 23 ust. 5,  
§ 28 ust. 7 do 10
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sprawca dokonał zaboru mienia z zamkniętego pomieszczenia przy użyciu siły i narzędzi, 
po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym 
kluczem, który zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku 
rabunku, a także, gdy sprawca ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem (o ile 
pozostawił ślady stanowiące dowód jego ukrycia).

2) Rabunek ma miejsce wtedy, gdy:
a) sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy 

fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego, osób 
przez niego zatrudnionych lub osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz;

b) sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do drzwi pomiesz-
czenia objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia 
albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

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

zacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego;
2) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie niniejszych OWU 

z wyjątkiem szkód objętych ochroną na podstawie postanowień Sekcji II.

Suma ubezpieczenia i składka 
§ 8

1. Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia może być określo-
na w następujący sposób:
1) według wartości odtworzeniowej,
2) według wartości księgowej brutto.

2. Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowego sprzętu tego samego rodza-
ju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, powiększoną o koszty 
transportu, cła, podatków (np. granicznego, importowego, VAT) i innych opłat (np. notarialnych, 
skarbowych) oraz koszty montażu i uruchomienia, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

3. Przez wartość księgową brutto rozumie się księgową wartość początkową sprzętu z uwzględnie-
niem obowiązujących przeszacowań.

4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczający podwyższy wartość ubezpieczanego przedmiotu 
poprzez dokonywanie zmian technicznych, Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia no-
wej sumy ubezpieczenia.
Nowa suma ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia następnego po zgłoszeniu jej przez 
Ubezpieczającego.

5. Jeżeli suma ubezpieczenia ustalona przez Ubezpieczającego dla poszczególnego przedmiotu 
ubezpieczenia jest niższa od sumy ubezpieczenia, która powinna być zgłoszona do ubezpie-
czenia na początku okresu ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania zgodnie z ust. 1 i 4, wyso-
kość ustalonego odszkodowania, określonego zgodnie z § 11 ust. 2, ulega zmniejszeniu w takiej 
proporcji, w jakiej ustalona przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia pozostaje do sumy 
ubezpieczenia, która powinna być zgłoszona.

6. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego dla poszczególnych przedmio-
tów ubezpieczenia, wymienionych w wykazie stanowiącym integralną część dokumentu 
ubezpieczenia.

7. Suma ubezpieczenia określona w ust. 6 stanowi górną granicę odpowiedzialności  WARTY w od-
niesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia.

8. Suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejsze-
niu o odszkodowanie wypłacone w danym okresie ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyższenie 
sumy ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia, następuje na wniosek Ubezpieczającego, 
po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania.

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

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

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

Definicja szkody częściowej i całkowitej
 § 9

1. Za szkodę częściową uważa się uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia, której 
wysokość nie przekroczy wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia określonej na dzień 
powstania szkody.

2. Za szkodę całkowitą uważa się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, 
której wysokość jest równa lub przekroczy wartość rzeczywistą przedmiotu ubezpieczenia, okre-
śloną na dzień powstania szkody.

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

4. W odniesieniu do sprzętu komputerowego za wartość rzeczywistą przyjmuje się jego cenę 
rynkową.

Wysokość szkody wysokość odszkodowania
 § 10

1. W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się koszty:
1) poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności 

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

i pod warunkiem, że zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.
2. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się:

1) koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 
sprzętu nie starszego niż 5 lat lub

2) wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody w odniesieniu do 
sprzętu starszego niż 5 letni oraz w przypadku, gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa;

3) koszty demontażu zniszczonego sprzętu;
4) koszty transportu, cła, opłaty i podatki, w takim rozmiarze w jakim zostały poniesione przez 

Ubezpieczającego w odniesieniu do uszkodzonego przedmiotu, i pod warunkiem, że zostały 
uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

3.  WARTA pokrywa koszty poniesione w związku z usuwaniem szkody określone w § 4 w granicach 
wymienionych w dokumencie ubezpieczenia limitów odpowiedzialności, o ile takie koszty zostały 
zgłoszone do ubezpieczenia.

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

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

niedopuszczenie do zwiększenia strat;
3) Koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych;
4) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;

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

6. Jeżeli koszty określone w ust. 4 dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego  WARTA 
pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, 
w jakiej wartość mienia ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia. W przypadku bra-
ku możliwości ustalenia tych wartości  WARTA pokryje 50% wartości tych kosztów.

§ 11
1. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania nastąpi na podstawie dowodów, o których 

mowa w § 28 ust. 6.
2. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, o której mowa 

w § 10, z uwzględnieniem następujących zasad:
od ustalonej wysokości szkody potrąca się:
1) wartość mienia dotkniętego szkodą, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się 

jeszcze do dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki lub odbudowy (tzw. wartość pozostałości);
2) franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia, przy czym jeżeli 

na skutek jednego zdarzenia zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony więcej niż jeden 
przedmiot ubezpieczenia, od wysokości szkody potrąca się jedną najwyższą franszyzę re-
dukcyjną przewidzianą dla tych przedmiotów ubezpieczenia.

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

SEKCJA II – UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODTWORZENIA DANYCH I OPROGRAMOWANIA 
ORAZ WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

Przedmiot ubezpieczenia
 § 12

1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień Sekcji II niniejszych 
OWU mogą być:
1) wymienne nośniki danych znajdujące się w określonym w dokumencie ubezpieczenia miej-

scu ubezpieczenia lub przechowywania zapasowych kopii zbiorów danych. Ochrona ubez-
pieczeniowa w odniesieniu do zapasowych kopii zbiorów danych udzielona jest również na 
czas transportu tych kopii pomiędzy miejscem ubezpieczenia wymienionym w dokumencie 
ubezpieczenia a miejscem ich przechowywania.
Wymienne nośniki danych w rozumieniu niniejszych OWU to materiał umożliwiający zapis 
informacji do odczytu maszynowego, a w szczególności dyskietki wszystkich typów, taśmy 
magnetyczne, dyski do odczytu optycznego.

2) koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, o ile podlegają one archiwizacji 
na kopiach zapasowych;

3) koszty odtworzenia programów licencjonowanych;
a) oprogramowanie systemowe,
b) oprogramowanie użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej.

§ 13
Warunkiem niezbędnym ubezpieczenia wymiennych nośników danych oraz kosztów, o których mowa 
w § 12 jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na podstawie postanowień Sekcji I niniejszych 
OWU.

Zakres ubezpieczenia 
§ 14

 WARTA ponosi odpowiedzialność za nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego 
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczonych wymiennych nośników danych i/lub koszty od-
tworzenia danych i oprogramowania, jeżeli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż 
wyraźnie wyłączonej w § 7.

Ograniczenia odpowiedzialności 
§ 15

1.  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) błędnym programowaniem;
2) niewłaściwym przechowywaniem wymiennych nośników danych.

2.  WARTA nie odpowiada ponadto za:
1) jakiekolwiek pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną na podstawie postanowień 

niniejszej Sekcji;
2) koszty odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej urządzenia 

oraz inne niż wymienione § 12.
Przez pamięć ulotną jednostki centralnej urządzenia rozumie się rodzaj pamięci, która została 
zaprojektowana w taki sposób, że jej zawartość ulega utracie w przypadku zaniku zasilania urzą-
dzenia w energię elektryczną.

Suma ubezpieczenia i składka
 § 16

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla wymiennych nośników 
danych oraz kosztów odtworzenia danych i oprogramowania i powinna odpowiadać wysokości 
przypuszczalnej maksymalnej straty, jaka może powstać w ubezpieczonym mieniu wskutek jed-
nego zdarzenia.

2. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowania wypłacone w danym okresie ubezpiecze-
nia. Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia w danym okresie ubezpieczenia, na-
stępuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty 
wypłacenia odszkodowania.

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

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

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

Wysokość szkody wysokość odszkodowania 
§ 17

1.  WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty poniesione 
w celu przywrócenia stanu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

2. Jako wysokość szkody przyjmuje się koszty poniesione w związku z:
1) wymianą utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych wymiennych nośników danych na 

nowe;
2) odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem programów określonych w § 12 ust. 1 pkt 3;
3) odtworzeniem danych, rozumiane jako koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub 

koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.
3. Od ustalonej wysokości szkody potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w do-

kumencie ubezpieczenia.
4. Łączna wysokość ustalonego odszkodowania za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia nie 

może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.

SEKCJA III – UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 18

1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień Sekcji III niniejszych 
OWU mogą być zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu za-
pobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym 
sprzęcie elektronicznym, za którą  WARTA ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I niniej-
szych OWU z zastrzeżeniem § 19.

2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosz-
tów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego 
w celu jej kontynuacji tj.: 
1) koszty proporcjonalne – narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń 

w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
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a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń lub pomieszczeń zastępczych,
c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz 

w godzinach nocnych),
e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie 

przetwarzania danych).
2) koszty nieproporcjonalne – niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalno-

ści Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
§ 19

1.  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku 
ze szkodą:
1) za którą  WARTA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I niniejszych OWU,
2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,
3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawi-

dłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimaty-
zacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty 
prądotwórcze jako niezależne źródła energii).

2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku 
z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowa-
niem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.

3. Ponadto  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio 
lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:
1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia 

lub jego eksploatację,
2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę 

lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy 

lub wymiany ubezpieczonego mienia,
4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów 

lub gotowych produktów,
5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub syste-

mach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia prze-
rwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

Maksymalny okres odszkodowawczy
§ 20

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym  WARTA pokrywa po-
niesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą 
w sprzęcie elektronicznym.

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres od-
szkodowawczy wynosi 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia i składka
§ 21

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z za-
strzeżeniem następujących zasad:
1) suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodo-

wawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszko-
dowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych,

2) suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie mie-
sięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpie-
czenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.

2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowia-
dającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie lub zakłóce-
niom w działalności w okresie 1 miesiąca.

3. Górną granicę odpowiedzialności  WARTY stanowi:
1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku 

z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym – suma ubezpieczenia na 
jedno zdarzenie,

2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku 
ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie 
ubezpieczenia – suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjo-
nalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów 
proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wy-
czerpania odpowiedzialność  WARTY w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubez-
pieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyż-
szona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności  WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

6. Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umo-
wy ubezpieczenia. Wysokość składki ustalana jest w oparciu o sumę ubezpieczenia określoną 
przez Ubezpieczającego na wszystkie zdarzenia, odrębnie dla kosztów proporcjonalnych i nie-
proporcjonalnych z uwzględnieniem rodzaju ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, miejsca 
i okresu ubezpieczenia, długości maksymalnego okresu odszkodowawczego, wysokości franszy-
zy redukcyjnej i przebiegu szkodowego ubezpieczenia. Przebieg szkodowy ubezpieczenia ma 
wpływ na zastosowaną zniżkę lub podwyżkę składki ubezpieczeniowej.  WARTA zastrzega sobie 
prawo ustalenia składki w zależności od indywidualnej oceny ryzyka. 

Ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania
§ 22

1.  WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, określone 
w § 18 ust. 2 poniesione w okresie odszkodowawczym, który:
1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub 

w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,
2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności 

z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy 
określony w umowie ubezpieczenia, w którym  WARTA zobowiązuje się do wypłaty należnego 
odszkodowania.

2. Za wysokość szkody przyjmuje się:
1) w przypadku kosztów proporcjonalnych – rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty 

zwiększonych kosztów z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może 
przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia,

2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych – jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie 
rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograni-
czoną do limitu określonego w umowie ubezpieczenia.

3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę 
redukcyjną:
1) w przypadku kosztów proporcjonalnych – kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dzien-

nych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia,
2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych – kwotę lub procent wartości szkody.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zawarcie umowy ubezpieczenia 
§ 23

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

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

model, numer fabryczny);
4) wykaz oprogramowania;
5) sumę ubezpieczenia określoną odrębnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia zgodnie z §§ 8, 

16 i 21;
6) okres ubezpieczenia i maksymalny okres odszkodowawczy dla zwiększonych kosztów 

działalności;
7) zakres ubezpieczenia.

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

4. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości  WARTY wszystkie znane sobie okolicz-
ności, o które  WARTA zapytywała w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych 
pismach oraz zgłaszać niezwłocznie  WARCIE zmiany tych okoliczności. W razie zawarcia przez 
 WARTĘ umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte oko-
liczności uważa się za nieistotne. 

5.  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 4 nie zo-
stały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 4 doszło z winy umyślnej, w razie 
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem oko-
liczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

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

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

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

Okres ubezpieczenia 
§ 24

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

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej odpowiedzialność  WARTY rozpoczyna się od godz. 0:00 dnia 
następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia następnego po 
zapłaceniu składki (w całości lub pierwszej raty).

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

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

5. Odpowiedzialność  WARTY kończy się:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 niniej-

szego paragrafu oraz w § 25;
3) w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia z chwilą wypłacenia przez  WARTĘ od-

szkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej dla danego przedmiotu 
ubezpieczenia.

§ 25
1. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana:

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

2) przez każdą ze stron, w drodze 14 dniowego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku określonym w § 27 ust. 7.

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

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

§ 26
1. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia z przyczyn, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4 i § 25 nie zwalnia 

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

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

Obowiązki ubezpieczającego 
§ 27

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

2. Ubezpieczający, w odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, zobowiązany jest 
przedsięwziąć wszelkie środki mające na celu jego minimalizację. Wszystkie drzwi zewnętrzne, 
okna oraz inne otwory prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powin-
ny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte w sposób stanowiący 
przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia narzędzi, czego dowodem będą po-
zostawione ślady włamania.

3. Ubezpieczający obowiązany jest do wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych objętych 
ubezpieczeniem z częstotliwością zadeklarowaną we wniosku ubezpieczeniowym.

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

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

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

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

8. Ubezpieczający obowiązany jest do dokonywania konserwacji ubezpieczonego sprzętu zgodnie 
z odnośnymi przepisami i zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego. Konserwacja w ro-
zumieniu niniejszych OWU oznacza:
1) konserwację bieżącą,
2) konserwację prewencyjną, przeglądy okresowe,
3) usuwanie uszkodzeń lub wad powstałych wskutek normalnej eksploatacji, starzenia się ubez-

pieczonego sprzętu (np. poprzez wymianę lub naprawę modułów, zespołów, podzespołów, 
części).

§ 28
1. W razie zdarzenia mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody w przedmiocie ubezpiecze-

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

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

3. W przypadku powstania szkody w mieniu na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku 
Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić najbliższą jednostkę Policji w ciągu 24 godzin od 
zajścia zdarzenia lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o nim.

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

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

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

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

może zażądać (np. protokół szkody, uwzględniający istotne dla sprawy okoliczności i dowody, 
dokładne wyliczenie poniesionych strat, zgodnie z ustaleniami protokołu szkodowego).

7. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków wymienionych 
w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu oraz w § 27 ust. 1 - 3; 5 i 8,  WARTA może odpowiednio zmniej-
szyć odszkodowanie, jeżeli niedopełnienie któregoś z tych obowiązków miało wpływ na ustalenie 
okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów, bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania.

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

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

10.  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem § 27 ust. 6 nie 
zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia § 27 ust. 6 doszło z winy umyślnej, 
w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skut-
kiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Wypłata odszkodowania 
§ 29

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

2. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności  WARTY albo wy-
sokości odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 okazało się niemożliwe, odszkodo-
wanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienia tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część odszkodowania  WARTA wypłaca 
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 30
 WARTA obowiązana jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodo-
wania lub jego odmowy, wskazując okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub czę-
ściową odmowę wypłaty odszkodowania i poinformować Ubezpieczającego o możliwości dochodzenia 
roszczenia na drodze sądowej w przypadku gdy Ubezpieczający nie zgadza się z ustaleniami  WARTY.

Roszczenia regresowe
§ 31

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

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

Zawiadomienia i oświadczenia 
§ 32

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

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

Postanowienia końcowe
 § 33

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

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

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

protokołu.
Na wniosek klienta  WARTA potwierdza wpływ skargi, zażalenia, reklamacji na piśmie lub ustnie 
w rozmowie telefonicznej.  WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni 
od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicz-
nej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wno-
szący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna
wyznaczona przez Zarząd  WARTY.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www: https://www.knf.gov.pl),
2) Rzecznik Finansowy (strona www: https://www.rf.gov.pl).

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

5. Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
6. OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w powyższym brzmieniu mają zastosowanie 

do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Wiceprezes Zarządu

Jarosław NIEMIROWSKI

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO OGÓLNYCH  WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD 

WSZYSTKICH RYZYK

1. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie postanowień niniejszych OWU wprowadza 
się następujące klauzule obligatoryjne o numerach: 502, 534, 537, 538, 591 oraz Cyber risk/ IT, 
Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny), Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń 
do terapii dożylnej.

2. Pozostałe klauzule są klauzulami fakultatywnymi włączanymi do niniejszych OWU na wniosek 
Ubezpieczającego.

KLAUZULE 

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

ków, przez które rozumie się:
1) czynności osoby, która razem z innymi bierze udział w jakichkolwiek zakłóceniach spokoju pu-

blicznego (związane lub niezwiązane ze strajkiem lub zamknięciem zakładu przez właściciela 
połączonym z przerwaniem zatrudnienia), nie będące wydarzeniami, o których mowa w pkt. 2;

2) działanie jakiejkolwiek władzy, ustanowionej zgodnie z prawem przy tłumieniu lub próbach 
stłumienia wszelkich takich zakłóceń lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń;

3) umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika zakładu dokonaną przy popieraniu 
strajku lub opieraniu się zamknięciu zakładu przez właściciela połączonemu z przerwaniem 
zatrudnienia;

4) działanie jakiejkolwiek władzy ustanowionej zgodnie z prawem przy zapobieganiu lub pró-
bach zapobieżenia wszelkim takim czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków takich czyn-
ności, z zastrzeżeniem, że wszystkie postanowienia OWU mają zastosowanie do zakresu 
ubezpieczenia rozszeżonego niniejszą Klauzulą z ograniczeniami odpowiedzialności okre-
ślonymi w pkt. 2 i 3, które mają zastosowanie wyłącznie do rozszerzonego zakresu ubezpie-
czenia określonego w pkt. 1.

2. Ubezpieczenie nie pokrywa:
1) szkód będących wynikiem całkowitego lub częściowego przerwania, opóźnienia robót lub 

przerwania jakiegokolwiek procesu lub operacji;
2) szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku konfiskaty 

lub zajęcia przez jakąkolwiek władzę ustanowioną zgodnie z prawem;
3) szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku bezprawnego 

zajęcia jakiegokolwiek budynku przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel 
nie jest na podstawie ppkt. 2) i 3) zwolniony z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubez-
pieczonego mienia, powstałe przed utratą posiadania lub podczas czasowej utraty posiadania.

3. Odpowiedzialność  WARTY z tytułu ryzyk określonych w niniejszej Klauzuli jest ograniczona do 
podanego w dokumencie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie, powsta-
łych w nieprzerwanym okresie nie dłuższym niż 168 godzin.

4. Całkowita odpowiedzialność  WARTY w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć podwojone-
go limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie.

5. Limit odpowiedzialności oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

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

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

2. Limit odpowiedzialności określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 007 – Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
1. Niniejszą Klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty frachtu lotniczego 

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

2. Limit odpowiedzialności oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 502 – Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych
Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. 
Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia 
szkody zgodnie z pkt. 1 - 7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, 
ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.
1. Wartość rzeczywista:

1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp 
rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;

2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;
3) lamp wzmacniacza video.

Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej

< 18 100

< 20 90

< 23 80

< 26 70

< 30 60

< 34 50

< 40 40

< 46 30

< 52 20

< 60 10

> 60 0

< mniej niż > więcej niż

2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.

Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej

< 33 100

< 36 90

< 39 80

< 42 70

< 45 60

< 48 50

< 51 40

< 54 30

< 57 20

< 60 10

> 60 0

3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczni-
ków ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.

Liczba ekspozycji Wartość rzeczywista w % wartości nowej

< 10.000 100

< 12.000 90

< 14.000 80

< 16.000 70

< 19.000 60

< 22.000 50

< 26.000 40

< 30.000 30

< 35.000 20

< 40.000 10

> 40.000 0

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii.

Okres użytkowania1) 
(godziny) Wiek1) (miesiące) Wartość rzeczywista w % 

wartości nowej

< 400 < 18 100

< 500 < 22 90

< 600 < 26 80

< 700 < 30 70

< 800 < 35 60

< 900 < 40 50

< 1.000 < 45 40

< 1.100 < 50 30

< 1.200 < 55 20

< 1.300 < 60 10

> 1.300 > 60 0

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.

Okres użytkowania (godziny) Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % 
wartości nowej

< 300 < 6 100

< 380 < 8 90

< 460 < 10 80

< 540 < 12 70

< 620 < 14 60

< 700 < 16 50

< 780 < 18 40

< 860 < 20 30

> 860 > 20 20

1)  Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania ( w godzinach) lub 
wieku (w miesiącach) w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość 
rzeczywistą.

6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV.
Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących 
zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej.

7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych.
Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody okre-
śla się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę.

Klauzula 503 – Włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej 

ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak 
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pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdze-
niu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Dla potrzeb niniejszych OWU kradzież zwykła rozumiana jest, jako zabór mienia w celu 
przywłaszczenia.
Franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 504 – Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem 
ubezpieczenia
1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzę-

cie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w dokumencie ubezpieczenia.
W ramach niniejszej klauzuli  WARTA nie odpowiada za:
1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru 

z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabez-
pieczonym pojeździe z włączonym alarmem,

2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest 
zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

2. Franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Klauzula 531 – Wyłączenie szkód spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch 
i upadek statku powietrznego
Niniejszą klauzulą wyłącza się z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczanym sprzę-
cie powstałe wskutek:

1) uderzenia pioruna;
2) pożaru oraz działań niezbędnych w celu usunięcia jego skutków takich jak: prace rozbiórko-

we, usuwanie pozostałości po szkodzie;
3) wybuchu chemicznego;
4) działania dymu, sadzy i innych substancji agresywnych;
5) upadku statku powietrznego.

Klauzula 532 – Wyłączenie szkód mechanicznych i elektrycznych
Niniejszą klauzulą wyłącza się z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w ubezpieczo-
nym sprzęcie z przyczyn mechanicznych lub elektrycznych takich jak: wady materiałowe, wady kon-
strukcyjne, implozję, zwarcie, przepięcie, uderzenie pioruna, pole magnetyczne lub elektrostatyczne.

Klauzula 533 – Wyłączenie szkód spowodowanych przez powódź, zalanie lub uderzenie 
pioruna
1. Niniejszą klauzulą wyłącza się z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody w ubezpieczanym 

sprzęcie powstałe wskutek:
1) powodzi;
2) zalania;
3) huraganu
4) uderzenia pioruna.

2. Użyte określenia należy rozumieć jako:
1) powódź zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu 

wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, takich jak:
a) nadmierne opady atmosferyczne,
b) spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
c) topnieniekry lodowej,
d) tworzenie zatorów lodowych,
e) sztorm i podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

2) zalanie:
a) niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, innych cieczy lub par z przewo-

dów i urządzeń technologicznych,
b) cofnięcie się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
c) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn 

niż pożar, o ile nie nastąpiło ono na skutek prób ciśnieniowych, przebudowy lub naprawy 
instalacji tryskaczowej / zraszaczowej lub remontu budynku,

d) szkodę spowodowaną nieumyślnym pozostawieniem otwartych kurków w sieci 
wodociągowej.

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

Klauzula 534 – Zastrzeżenia dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych
Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:
 WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku 
ze szkodą koszty dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli te urzą-
dzenia nie zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 
elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych.
Oznacza to, że urządzenia klimatyzacyjne:

 – oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel produ-
centa lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

 – są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu 
i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego.

 – są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować 
w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie,

 – są wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaga-
niom producenta sprzętu elektronicznego.

Klauzula 535 – Wyłączenie kosztów szalunku i rusztowań
Niniejsza klauzulą wyłącza się z ochrony ubezpieczeniowej koszty szalunku i rusztowań, niezbędne 
do usunięcia szkody powstałej wskutek zdarzenia losowego objętego ochrona na podstawie postano-
wień Sekcji l niniejszych OWU.

Klauzula 536 – Wyłączenie kosztów robót murarskich
Niniejszą klauzulą wyłącza się z ochrony ubezpieczeniowej koszty robót murarskich, tynkarskich, ma-
larskich, ziemnych, budowlanych i tym podobnych wymaganych w celu naprawy lub wymiany uszko-
dzonego przedmiotu ubezpieczenia.

Klauzula 537 – Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych
Niniejsza klauzulą wyłącza się odpowiedzialność  WARTY za szkody powstałe w wyniku awarii poje-
dynczych elementów urządzenia, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie działające 
z zewnątrz na urządzenie lub ogień powstały wewnątrz urządzenia.
W odniesieniu do lamp elektronowych w tomografach komputerowych, odszkodowanie zostanie 
wypłacone do wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy, ustalanej na dzień wystąpienia szkody, 
z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.
Określenie wartości rzeczywistej
1. Dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy 
pod wysokim napięciem  

(lampy ze stacjonarną anodą)
czas pracy w godzinach do:

z licznikiem ekspozycji  
(lampy z wirującą anodą)

ekspozycja do:

Wartość rzeczywista  
w % wartości nowej

400 10.000 100

440 11.000 90

480 12.000 80

520 13.000 70

600 15.000 60

720 18.000 50

840 21.000 40

960 24.000 30

1.080 27.000 20

1.200 30.000 10

2. Lampy elektronowe stabilizujące i regulujące

Okres użytkowania (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej

36 100

39 90

41 80

44 70

47 60

49 50

52 40

55 30

57 20

60 10

Klauzula 538 – Zastrzeżenie dotyczące urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami 
i przepięciami
Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:
 WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzę-
tu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą 
koszty dodatkowe, będące następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony 
sprzęt elektroniczny nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmos-
ferycznymi i przepięciami. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zalece-
niami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami 
powinny być:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne 
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym 
sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Klauzula 561 – Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich
Niniejszą klauzulą wyłącza się z odpowiedzialności  WARTY koszty związanie z uszkodzeniem lub 
zniszczeniem błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim, chyba że takie zniszczenie, uszko-
dzenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w odniesieniu 
do kaset błon rentgenowskich.

Klauzula 591 Zastrzeżenie umowy o konserwacje
Niniejszą klauzulą wprowadza się do § 22 OWU postanowienie nakładające na Ubezpieczającego 
obowiązek posiadania umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pozostającą 
w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

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

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

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

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

Klauzula Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)
 WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod 
warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w sto-
sunku do tych przedmiotów.
Ponadto ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, 
azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniowa na warun-
kach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszko-
dowaniu szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako 
szkoda rzeczowa,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są ob-
jęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli 
powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli 
zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

Klauzula Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej
 WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 
dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie, 
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2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy 
przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

3) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula Automatycznego Ubezpieczenia Nowych Miejsc Ubezpieczenia
 WARTA obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową, za pobraniem dodatkowej składki sprzęt 
elektroniczny znajdujący się w nowo uruchomionym przez Ubezpieczającego miejscu prowadzenia 
przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do 
 WARTY wykaz nowych placówek z uwzględnieniem danych dotyczących ubezpieczonego sprzętu. 
Tryb zgłoszenia nowych placówek, warunki płatności dodatkowej składki, określa się w dokumencie 
ubezpieczenia.
Stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób 
eksploatacyjnych.

Klauzula Automatycznego Ubezpieczenia Nowego Sprzętu
 WARTA obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową, za pobraniem dodatkowej składki nowo 
nabyty sprzęt lub sprzęt, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych 
inwestycji.
Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym za-
kończeniu prób eksploatacyjnych.
Tryb zgłoszenia do  WARTY wzrostu wartości sprzętu, wykazu nowo nabytego sprzętu, limit wartościo-
wy, warunki płatności dodatkowej składki określa się w dokumencie ubezpieczenia.

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

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

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

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

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


