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Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji
Numer jednostki redakcyjnej wzorca
Przesłanki wypłaty odszkodowania
Postanowienia ogólne: § 1 ust. 4,
i innych świadczeń lub wartość wykupu Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń - § 3,
ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji - § 4,
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia § 5,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - § 6,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - § 7,
Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo)
- § 8,
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii - § 9,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników Ubezpieczającego - § 10,
Ubezpieczenie autocasco - § 11,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów - § 12,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów - § 13
Załącznik nr 1 - klauzule mające zastosowanie do
ubezpieczenia
Ograniczenia oraz wyłączenia
Postanowienia ogólne: § 1 ust. 4,
odpowiedzialności zakładu
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
ubezpieczeń uprawniające do
§ 3 ust. 4, ust. 8 - ust. 11,
odmowy wypłaty odszkodowania
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,
i innych świadczeń lub ich obniżenia
rabunku i dewastacji
§ 4 ust. 4, ust. 4, ust. 5 – ust. 13,
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
§ 5 ust. 3-5,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
§ 6 ust. 3, ust. 5 - ust. 7,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
§ 7 ust. 5-6 i ust. 8,
Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym (cargo)
§ 8 ust.3-ust.4
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
§ 9 ust. 6 i ust. 7, ust. 10 – ust.11 i ust. 13,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników Ubezpieczającego
§ 10 ust. 2, ust. 6 - ust. 8,
Ubezpieczenie autocasco
§ 11 ust. 5 - ust. 9,
Ubezpieczenie auto assistance
§ 12 ust. 5 – ust. 7,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów
§ 13 ust. 4 – ust.6
Załącznik nr 1 - klauzule mające zastosowanie do
ubezpieczenia
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§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Szczególne warunki ubezpieczenia „Pakiet Bezpieczny
Spółdzielca Plus”, zwane dalej „SWU”, mają zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych, zwane dalej „TUZ TUW” z
Spółdzielniami, w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy Prawo
Spółdzielcze i prowadzącymi działalność produkcyjną, handlową
lub usługową.
2. W ramach niniejszych SWU TUZ TUW udziela ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:
1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) mienia od kradzieży z włamaniem, rabunki i dewastacji,
3) szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) odpowiedzialności cywilnej,
5) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
6) ładunków w transporcie krajowym (Cargo),
7) maszyn i urządzeń od awarii,
8) następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
Ubezpieczającego,
9) odpowiedzialności
cywilnej
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych,
10) autocasco pojazdów,
11) auto assistance,
12) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów.
3. Objęcie ochroną ryzyk wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu jest obligatoryjne za wyjątkiem ubezpieczeń, o których
mowa w ust. 2 pkt 3, 5-6, 8 -12 niniejszego paragrafu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU w zakresie:
1) ubezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7
niniejszego paragrafu do umowy ubezpieczenia mają
zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny
Przedsiębiorca Plus zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ
TUW dnia 10.10.2018 r. obowiązujące od dnia 18.10.2018
r., zwane dalej „OWU BP Plus”;
2) w zakresie ubezpieczenia osobowego, o których mowa w
ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu do umowy ubezpieczenia
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków zatwierdzone
Uchwałą Zarządu TUZ TUW Nr 12/2012 z dnia 14 marca
2012 r. obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2012 r. wraz z
późniejszymi Aneksami, zwane dalej „OWU NNW”;
3) w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, o których mowa
w ust. 2 pkt 9-12 niniejszego paragrafu do umowy
ubezpieczenia mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,

5.

6.

§3

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
– w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych;
b) ogólne warunki ubezpieczenia autocasco
zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia
25 kwietnia 2018 r., zwane dalej „OWU
Autocasco” - w zakresie ubezpieczenia
autocasco;
c)
ogólne warunki ubezpieczenia auto assistance
zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW z dnia
02 sierpnia 2018 r., zwane dalej „OWU Auto
Assistance” w zakresie ubezpieczenia auto
assistance;
d) ogólne warunki ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych
wypadków
kierowcy
i
pasażerów pojazdu mechanicznego przyjętych
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków TUZ
TUW z dnia 23 czerwca 2004 r. z późniejszymi
zmianami, zwane dalej „OWU NNWK”- w
zakresie
ubezpieczenia
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
kierowcy
i
pasażerów.
Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od
ustalonych w niniejszych SWU, jednakże wszelkie postanowienia
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych SWU oraz
wszelkie zmiany zawartej już umowy ubezpieczenia muszą być
sporządzone na piśmie w formie aneksu do umowy
ubezpieczenia pod rygorem ich nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w SWU oraz ogólnych warunkach
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego,
a w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w
posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego
tytułu prawnego i ujęte w wykazie mienia stanowiącym załącznik
do dokumentu ubezpieczenia (polisy) lub wniosku (noty) o
rozliczenia składki, z podaniem ich wartości ewidencyjnej brutto
lub rzeczywistej.
2. Na wniosek Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową mogą
być objęte następujące grupy mienia:
1) budynki, budowle, lokale, nakłady inwestycyjne
2) maszyny, urządzenia, wyposażenie
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3) środki obrotowe
4) wartości pieniężne,
5) mienie osób trzecich,
6) mienie pracownicze.
3. TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie
ubezpieczenia
powstałe w wyniku działania w miejscu
ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy,
gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się
ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia
pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego,
upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się
ziemi (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych).
4. W granicy sumy ubezpieczenia TUZ TUW ponosi również
odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej
w związku z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego objętego
umową ubezpieczenia, a także za udokumentowane koszty
wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych Ubezpieczającemu
środków w celu zmniejszenia powstałej szkody w przedmiocie
ubezpieczenia i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego
przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą.
5. Ubezpieczeniem objęte są również szkody w przedmiocie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem graffiti.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyka objęte
w ramach niżej wymienionych klauzul:
1) klauzulę dodatkową: automatyczne pokrycie mienia
2) klauzulę dodatkową: Leeway,
3) klauzulę dodatkową: reprezentantów,
4) klauzulę dodatkową: przepięcie,
5) klauzulę dodatkową: rozmrożenie środków obrotowych
6) klauzulę dodatkową: mienie składowanego na wolnym
powietrzu,
w ramach limitów sum ubezpieczenia, określonych w Załączniku
nr 1 do niniejszych SWU.
7. W niniejszym ubezpieczeniu nie stosuje się franszyzy redukcyjnej,
za wyjątkiem klauzuli dodatkowej: mienie składowanego na
wolnym powietrzu .
8. Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, ograniczona jest do wysokości sum
ubezpieczenia ustalonych w umowie ubezpieczenia dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust.
9 i 10.
9. W
zakresie
ubezpieczenia
mienia
pracowniczegoodpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia, którą ustala się w wysokości 200 zł na jednego
pracownika.
10. W zakresie ryzyka graffiti odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona
jest do sumy ubezpieczenia, którą ustala się w wysokości 3000 zł
na jedno i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności w zależności od przedmiotu ubezpieczenia
postanowienia Części II Rozdziału 1 - ubezpieczenie budynków,
budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych, Rozdziału 2 –
ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia, Rozdziału 3 –
ubezpieczenie środków obrotowych, Rozdziału 4 – ubezpieczenie
wartości pieniężnych, Rozdziału 6 – ubezpieczenie mienia
pracowniczego, Rozdziału 7 – ubezpieczenie mienia osób trzecich
§4

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I
DEWASTACJI
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w
posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego
tytułu prawnego i ujęte w wykazie mienia stanowiącym załącznik
do dokumentu ubezpieczenia (polisy) lub wniosku (noty) o
rozliczenia składki, z podaniem ich wartości ewidencyjnej brutto
lub rzeczywistej.
2. Na wniosek Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową mogą
być objęte następujące grupy mienia:
1) maszyny, urządzenia, wyposażenie;
2) środki obrotowe;
3) wartości pieniężne;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

4) mienie osób trzecich;
5) mienie pracownicze.
TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem
kradzieży
z włamaniem
do
pomieszczenia,
rabunku
w pomieszczeniu oraz dewastacji dokonanej w wyniku tych
zdarzeń.
W ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, TUZ TUW w granicy 10% sumy ubezpieczenia dla tych
zdarzeń, obejmuje również ochroną ubezpieczeniową dodatkowe
koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń
pomieszczenia (w wyniku kradzieży z włamaniem lub usiłowania
dokonania kradzieży z włamaniem, dewastacji lub rabunku),
w którym znajduje się ubezpieczone mienie, łącznie z kosztami
usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi
Ochron ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody w
wartościach pieniężnych będące bezpośrednim następstwem
rabunku w transporcie, pod warunkiem zachowania wymogów
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
ochrona
wartości
pieniężnych
przechowywanych
i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne. .
Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, ograniczona jest do wysokości sum
ubezpieczenia ustalonych w umowie ubezpieczenia dla
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust.
8 - ust. 11 niniejszego paragrafu.
Odpowiedzialność TUZ TUW za każde zdarzenie kradzieży
z włamaniem i rabunku jest ograniczona dolimitu sumy
ubezpieczenia stanowiącego wartość trzykrotności składki
zaliczkowej za roczny okres ubezpieczenia, nie więcej jednak niż
suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia dla
danego przedmiotu ubezpieczenia.
W odniesieniu do kradzieży z włamaniem przedmiotów
ubezpieczenia z witryny wystawowej dokonanej bez wejścia
sprawcy do pomieszczenia odpowiedzialność TUZ TUW
ograniczona jest do wysokości 20% limitu sumy ubezpieczenia, o
którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wartości pieniężne
przechowywane poza schowkami i urządzeniami spełniającymi
wymagania odpowiednich przepisów, tj. w kasach stalowych lub
kasach fiskalnych do limitu sumy ubezpieczenia 3 000 zł, który to
limit - w granicy sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie
ubezpieczenia dla wartości pieniężnych, stanowi górną granicę
odpowiedzialności TUZ TUW za jedno zdarzenie kradzieży z
włamaniem lub rabunku .
W
zakresie
ubezpieczenia
mienia
pracowniczegoodpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia, którą ustala się w wysokości 200 zł na jednego
pracownika.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyka objęte w
ramach niżej wymienionych klauzul:
1) klauzulę dodatkową: Leeway,
2) klauzulę dodatkową: automatyczne pokrycie mienia;
postanowienia klauzuli stosuje się odpowiednio do
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i
dewastacji,
w ramach limitów sum ubezpieczenia, określonych w Załączniku
nr 1 do niniejszych SWU.
W niniejszym ubezpieczeniu nie stosuje się franszyzy redukcyjnej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności w zależności od przedmiotu ubezpieczenia
postanowienia Części II Rozdziału 2 – ubezpieczenie maszyn,
urządzeń, wyposażenia, Rozdziału 3 – ubezpieczenie środków
obrotowych, Rozdziału 4 – ubezpieczenie wartości pieniężnych,
Rozdziału 6 – ubezpieczenie mienia pracowniczego, Rozdział 7 –
ubezpieczenie mienia osób trzecich ,.
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§5

§6

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być szyby i inne przedmioty
szklane określone w § 38 ust. 3 OWU BP Plus, o których mowa w
§ 1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU, przedmioty szklane
zamontowane lub zainstalowane na stałe zgodnie z ich
przeznaczeniem, stanowiące wyposażenie lub urządzenie
budynku
lub
lokalu
znajdującego
się
w posiadaniu
Ubezpieczającego.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także koszty zakupu
i wykonania napisów na przedmiocie ubezpieczenia, a także
ewentualne koszty ustawienia rusztowań (lub wynajęcia dźwigu)
niezbędnych do dokonania wymiany lub naprawy zniszczonego
lub uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w ust. 1 i
2 niniejszego paragrafu, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla niniejszego
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ustala
się limit sumy ubezpieczenia w wysokości 20% sumy
ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności postanowienia Części II Rozdziału 5 - Ubezpieczenie
szyb i innych przedmiotów szklanych,.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim w związku
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, znajdującej potwierdzenie w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) i określonej w umowie ubezpieczenia lub
z posiadaniem mienia (zakres podstawowy).
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na roczny okres ubezpieczenia
w podziale na cztery kwartalne okresy ubezpieczenia (tj. każdy
kwartalny okres ubezpieczenia składa się z następujących po sobie
trzech miesięcy. , przy czym pierwszy kwartalny okres
ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu początku rocznego okresu
ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.
3. Suma gwarancyjna i sublimit za kwartalny okres ubezpieczenia:
1) w umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną w
wysokości 400 000 zł na jedno i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia, w tym
ustala się sublimit sumy gwarancyjnej wysokości 100 000 zł
na jedno i wszystkie wypadki w odniesieniu do kwartalnego
okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt. 2..
2) Sublimit sumy gwarancyjnej, o której mowa w pkt 1,ulega
każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego
odszkodowania, aż do jego całkowitego wyczerpania.
3) Sublimit sumy gwarancyjnej ulega odnowieniu do pełnej
wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, w każdym kolejnym kwartalnym okresie
ubezpieczenia.
4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki,
TUZ TUW może dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody:
1) w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na
podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej
(Klauzula nr 1 – OC najemcy nieruchomości);
2) będące następstwem wypadków przy pracy (Klauzula nr 3 –
OC pracodawcy);
3) w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczającego (Klauzula nr 4 - OC za szkody w
rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczającego);
4) powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub
usługi w użytkowanie odbiorcy (Klauzula nr 5 – OC za szkody
powstałe po wykonaniu pracy lub usługi);
5) wyrządzone przez produkt (Klauzula nr 6 – OC za produkt);
6) w mieniu przyjętym w celu wykonania naprawy, obróbki,
czyszczenia lub innych usług (Klauzula nr 8 - OC za szkody w
mieniu przyjętym w celu wykonania usługi);

7)

5.

6.

7.

§ 7.

wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w rozumieniu
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wózki jezdniowe
podnośnikowe
niepodlegające
obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 11 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC);
8) w rzeczach gości hotelowych wniesionych do pokoju
hotelowego lub pozostawionych w szatni z prowadzeniem
działalności hotelarskiej (Klauzula nr 13 - OC za szkody w
rzeczach gości hotelowych);
9)
wyrządzone w pojazdach mechanicznych przyjętych na
przechowanie na parking strzeżony prowadzony przez
Ubezpieczającego w ramach jego działalności hotelarskiej
(Klauzula nr 19 - OC parkingu strzeżonego prowadzonego w
ramach działalności hotelarskiej).
Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, ograniczona jest do wysokości sublimitu
sumy gwarancyjnej ustalonego w umowie ubezpieczenia dla danej
klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, nie więcej jednak niż do wysokości sublimitu ustalonego
dla kwartalnego okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust.3
niniejszego paragrafu.
Wypłaty odszkodowania z danej klauzuli rozszerzającej zakres
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powoduje zmniejszenie
również sumy gwarancyjnej oraz sublimitu sumy gwarancyjnej za
kwartalny okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności postanowienia Części II Rozdziału 9 - Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
1. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny nie
starszy niż 7 lat licząc od daty jego wytworzenia(w przypadku
braku możliwości jej ustalenia, za datę wytworzenia przyjmuje się
ostatni miesiąc roku kalendarzowego, w którym sprzęt
elektroniczny wprowadzony został do sprzedaży jako nowy),
znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie
udokumentowanego tytułu prawnego, zainstalowany na
stanowisku pracy, gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem,
dla którego testy próbne zostały zakończone z wynikiem
pozytywnym, chyba że przeprowadzenie tych testów nie było
wymagane przez producenta.
2. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w
miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,
także podczas jego transportu wewnątrzzakładowego.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody, o których
mowa w § 71 Części II Rozdział 10 OWU BP, o których mowa w §
1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ponadto:
1) ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza
miejscem ubezpieczenia – na warunkach § 78 do OWU BP
Plus, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 niniejszych SWU Klauzula nr 1; Zakres terytorialny obejmuje kraje Unii
Europejskiej;
2) ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych – na
warunkach § 78 do OWU BP Plus, o których mowa w § 1
ust.4 pkt 1 niniejszych SWU - Klauzuli nr 2.
5. Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa w
niniejszym paragrafie, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia odrębnie dla
stacjonarnego sprzętu elektronicznego oraz dla rozszerzonego
zakresu ochrony o ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyka objęte w
ramach niżej wymienionych klauzul:
1) klauzulę dodatkową: automatyczne pokrycie mienia,
2) klauzulę dodatkową: Leeway,
3) klauzulę dodatkową: reprezentantów,
w ramach limitów sum ubezpieczenia, określonych w Załączniku
nr 1 do niniejszych SWU.
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7.
8.

W niniejszym ubezpieczeniu nie stosuje się franszyzy redukcyjnej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności Rozdziału 10 – ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego.

§8

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność
Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie
tytułu prawnego, pozostające w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, określoną w umowie ubezpieczenia,
przewożone na ryzyko Ubezpieczającego środkami transportu
lądowego wykonywanego przy pomocy pojazdów mechanicznych
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie krajowej
dokumentacji przewozowej.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody, o których
mowa w Części II Rozdział 11 OWU BP - ubezpieczenie ładunków
w transporcie krajowym (cargo), o których mowa w § 1 ust. 4 pkt
1 niniejszych SWU.
3. Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa
w niniejszym paragrafie, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia, którą ustala się w wysokości 100 000 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, w tym ustala się limit sumy ubezpieczenia na
jeden transport w wysokości 25 000 zł. .
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU, a w
szczególności Rozdziału 11 – ubezpieczenie ładunków w
transporcie krajowym (cargo).

§9

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII
1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte wyłącznie maszyny
lub urządzenia, które są wyszczególnione w umowie
ubezpieczenia i łącznie spełniają poniższe warunki:
1) znajdują się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia,
2) zainstalowane są na stanowiskach pracy, po okresie
próbnym, zdolne/gotowe do eksploatacji – tj. po rozruchu
próbnym i testach, które przyniosły pozytywne wyniki, w
trakcie ich eksploatacji oraz postoju,
3) stanowią
własność lub
będące w
posiadaniu
Ubezpieczającego.
2. Wyszczególnienie przedmiotów ubezpieczenia w umowie
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w wykazie
przedmiotów ubezpieczenia stanowiącym integralną część umowy
ubezpieczenia. Wykaz ten winien zawierać następujące dane:
1) przedmiot ubezpieczenia - typ, rok produkcji, numer
fabryczny lub inne dane jednoznacznie identyfikujące
maszynę lub urządzenie,
2) rok produkcji poszczególnych maszyn i urządzeń,
3) sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia.
3. W przypadku, gdy przedmioty ubezpieczenia znajdują się w kilku
miejscach ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest
sporządzić wykazy przedmiotów ubezpieczenia zawierające dane,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, odrębne dla
każdego z miejsc ubezpieczenia.
4. Ubezpieczenie obejmuje szkody, powstałe w przedmiocie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem wypadków
ubezpieczeniowych powodujących awarię lub uszkodzenie
maszyny lub urządzenia.
5. Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstałe w
okresie ubezpieczenia w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia.
6. TUZ TUW poza wyłączeniami określonymi w § 103 OWU BP Plus, o
których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszych SWU, nie odpowiada
ponadto za szkody:
1) za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku
działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń
losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego,
huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru,
śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna,

uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku
drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się
ziemi;
2) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą
(górnictwo, kopalnictwo, wydobywanie ropy naftowej i gazu
ziemnego);
3) powstałe w okresie gwarancyjnym i pokrywane przez
producenta lub sprzedawcę oraz takie, za które na
podstawie obowiązujących przepisów odpowiedzialne są
osoby trzecie, takie jak: dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy,
przewoźnicy, spedytorzy, projektanci lub wykonawcy, zakład
naprawczy,
4) powstałe wskutek: kawitacji, korozji, erozji, naturalnego
zużycia lub starzenia się maszyny, albo długotrwałej
degradacji właściwości użytkowych maszyn, jak również
poszczególnych jej części, spowodowanych przez
zastosowanie robocze lub inne stałe oddziaływanie takie jak:
osadzenie się rdzy, szlamu (mułu), kamienia kotłowego lub
innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się
izolacji, itp., a także szkody o charakterze wyłącznie
estetycznym (m.in. takie jak zadrapania pomalowanie
powierzchni, graffiti) nieograniczające w żaden sposób
funkcjonalności,
5) spowodowane wadami i/lub usterkami, o których
Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
dotrzymując należytej staranności, przed zawarciem
ubezpieczenia,
6) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające pracę maszyny lub urządzenia,
7) powstałe w wyniku kradzieży lub rabunku maszyny lub
urządzenia,
8) powstałe w częściach, które podlegają okresowej wymianie
w ramach konserwacji,
9) powstałe
we
wszelkiego
rodzaju
materiałach
eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziwach, olejach,
smarach, paliwach, katalizatorach, gazach, z wyjątkiem
olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę
izolacyjną,
10) powstałe w wyniku przeprowadzanych prób rozruchu po
remontach głównych lub kapitalnych,
a) narzędziach, kruszarkach (łamacze, rozdrabniarki),
modelach do odlewania, nożach, brzeszczotach piłach,
młotach, kształtkach tygla do spawania termicznego,
wiertłach, kamieniach i stemplach, rozdrabniarki,
formy odlewniczych i innych wymienialnych
narzędziach wszelkiego rodzaju,
b) taśmach przesyłowych, taśmach przenośnika, sitach,
przewodach giętkich, ogumieniu, w tym w
wykładzinach gumowych, włókienniczych lub z
tworzywa sztucznego, szczotkach, linach, łańcuchach,
pasach, częściach wykonywanych ze szkła, porcelany
lub ceramiki,
c) blokach fundamentowych, ceglanych wykładzinach
pieców, piecach, kratkach paleniskowych, dyszach
palnika, oraz innych elementach, których czas
prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od
trwałości maszyny, w podmurówkach,
d) w miernikach, licznikach, stycznikach, wkładkach
topikowych bezpieczników, odgromnikach, żarówkach,
lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych,
e) w maszynach i urządzeniach, w których nie
przeprowadzono przeglądów
stosownie do
obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń
producenta albo w których mimo dokonania oględzin i
przeglądów nie usunięto stwierdzonych usterek,
11) powstałe po upływie terminu okresowego badania
eksploatacyjnego, przewidzianego w instrukcji obsługi
maszyny; jeżeli badania takiego w tym terminie nie
przeprowadzono lub wynik badania nie pozwalał na dalszą
eksploatację maszyny.
12) za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie
górniczym i geologicznym.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości mienia
zgłoszonego do ubezpieczenia, którą stanowi w odniesieniu do:
1) maszyn i urządzeń, które w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia mają nie więcej niż 10 lat od daty produkcji
(w przypadku braku możliwości jej ustalenia, za datę
produkcji
przyjmuje
się
ostatni
miesiąc
roku
kalendarzowego, w którym maszyna lub urządzenie zostało
wprowadzone do sprzedaży jako maszyna lub urządzenie
nowe) – wg wartości odtworzeniowej z uwzględnieniem
kosztów transportu i montażu według cen obowiązujących w
dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
2) maszyn i urządzeń, które w dniu zawierania umowy
ubezpieczenia mają więcej niż 10 lat od daty produkcji (w
przypadku braku możliwości jej ustalenia, za datę produkcji
przyjmuje się ostatni miesiąc roku kalendarzowego, w
którym maszyna lub urządzenie zostało wprowadzone do
sprzedaży jako maszyna lub urządzenie nowe)– rzeczywistej
- wg wartości rzeczywistej z uwzględnieniem kosztów
transportu i montażu według cen obowiązujących w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się w systemie na sumy stałe.
Ubezpieczający będący podatnikiem podatku VAT ustala sumę
ubezpieczenia bez uwzględnienia podatku VAT, chyba że
umówiono się inaczej.
Ustalenie wysokości szkody:
1) Szkoda częściowa
Jeżeli uszkodzony przedmiot nadaje się do naprawy, TUZ
TUW za wysokość szkody uznaje uzasadnione i
udokumentowane koszty
naprawy
konieczne do
przywrócenia uszkodzonemu przedmiotu do stanu sprzed
szkody, w tym koszty demontażu i montażu oraz transportu
przedmiotu ubezpieczenia.
W razie ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej, od
wysokości szkody ustalonej wg zasad określonych w
powyższym zdaniu potrąca się zużycie techniczne.
2) Jeżeli Ubezpieczający przeprowadzi naprawę przedmiotu
ubezpieczenia we własnym zakresie (warsztacie), TUZ TUW
uznaje za wysokość szkody koszty materiału i robocizny
poniesione w celu naprawy przedmiotu ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem, że wysokość szkody nie może przekroczyć
wysokości szkody ustalonej wg zasad określonych w pkt. 1
niniejszego ustępu.
3) Szkoda całkowita
Jeżeli szacowany koszt naprawy ustalony wg pkt. 1 i 2
niniejszego ustępu jest równy lub wyższy od wysokości sumy
ubezpieczenia, wówczas TUZ TUW wypłaci odszkodowanie
równe wartości ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia
przed powstaniem szkody, w granicach jej sumy
ubezpieczenia.
4) Wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości
mienia, które może być przeznaczone do dalszego użytku.
Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa
w niniejszym paragrafie, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
Ustala się franszyzę redukcyjną Ubezpieczającego w szkodzie
wysokości 1000 zł.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU BP
Plus, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 niniejszych SWU: Część I –
Postanowienia ogólne i definicje oraz Cześć IV – Postanowienia
wspólne.

§ 10 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PRACOWNIKÓW UBEZPIECZAJĄCEGO
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych
wypadków, którym uległ Ubezpieczony, będący pracownikiem
Ubezpieczającego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Umową ubezpieczenia mogą zostać objęte osoby, które w dniu jej
zawierania nie ukończyły 70 roku życia.
3. TUZ TUW odpowiada za zdarzenia objęte ubezpieczeniem
powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (R.P.) i poza
granicami kraju.

4.

5.

6.

7.

8.

TUZ TUW udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie czasowym
pełnym tj. obejmującym 24 godziny na dobę i w wariancie
podstawowym obejmującym
świadczenia powstałe w
następstwie ryzyka nieszczęśliwych wypadków w postaci:
1) trwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) śmierci.
Ochroną ubezpieczeniową objęci są pracownicy Ubezpieczającego
zgłoszeni do ubezpieczenia na podstawie wykazu imiennego
ubezpieczonych, który stanowi
załącznik do wniosku o
ubezpieczenie.
Suma ubezpieczenia dla każdego z ryzyk określonych w ust. 4
niniejszego paragrafu
wynosi 5 000 zł na jednego
Ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu ulega zmniejszeniu o wypłacone świadczenie, aż do jej
całkowitego wyczerpania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU
NNW, o których mowa w § 1ust.4 pkt 2 niniejszych SWU.

§ 11 UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem
podstawowym, których wiek nie przekracza 15 lat podlegające
rejestracji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP) stosownie do
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem
zapisów określonych w ust. 2.
2. Wyposażenie podstawowe obejmuje sprzęt i urządzenia
standardowo montowane w sposób trwały w pojeździe przez
producenta w warunkach montażu fabrycznego lub przez
generalnego importera, bądź autoryzowanego dealera danej
marki, ponadto wyposażenie nie będące wyposażeniem
fabrycznym służące poprawie bezpieczeństwa i komfortu jazdy
(np. poduszki powietrzne, klimatyzacja), zabezpieczeniu przeciw
kradzieżowemu oraz instalacja zasilania gazem, zamontowane
przed dniem sprzedaży nowego pojazdu, wyszczególnione w
dokumentacji zakupu.
3. TUZ TUW udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody zaistniałe
w ubezpieczonym pojeździe polegające na utracie, zniszczeniu,
uszkodzeniu pojazdu, lub jego wyposażenia powstałe wskutek:
1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
2) pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia,
huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych
działań sił przyrody,
3) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
4) uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji
ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
5) działania osób trzecich,
6) kradzieży.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na
terytorium Europy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii ochroną
ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek
kradzieży.
6. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest:
1) w wariancie serwisowym ze zniesioną amortyzacją - dla
pojazdów których wiek nie przekracza 10 lat,
2) w wariancie kosztorysowym z uwzględnieniem ich
amortyzacji - dla pojazdów, których wiek przekracza 10 lat.
7. Minimalna wartość pojazdu, który może zostać objęty ochroną
ubezpieczeniową, wynosi 5 000 zł.
8. Odpowiedzialność TUZ TUW za szkody, o których mowa
w niniejszym paragrafie, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU
Autocasco, o których mowa w § 1ust.4 pkt 3 lit. b niniejszych
SWU.
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§ 12 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów
pomocy Ubezpieczonym w przypadku zaistnienia zdarzeń
objętych zakresem ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 4 i
§ 5 OWU Auto Assistance, o których mowa w § 1ust.4 pkt 3 lit. c
niniejszych SWU.
2. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte pojazdy
posiadający ważne badania techniczne, dopuszczone do ruchu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.:
1) samochody osobowe,
2) samochody ciężarowo-osobowe i terenowe o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony,
4) mikrobusy przewożące maksymalnie do 9 osób o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w Wariancie Standard
dla
pojazdów
jednocześnie
objętych
ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
lub Autocasco w TUZ TUW.
4. Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie
zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terytorium na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. .
5. Górną granicę odpowiedzialności TUZ TUW na jedno i wszystkie
zdarzenia powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia jest kwota
10.000 zł, z zastrzeżeniem pozostałych limitów obowiązujących w
OWU Auto Assistance, o których mowa w § 1ust.4 pkt 3 lit. c
niniejszych SWU.
6. Koszt każdego zrealizowanego świadczenia pomniejsza sumę
ubezpieczenia aż do jej całkowitego wyczerpania.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU
Auto Assistance, o których mowa w § 1ust.4 pkt 3 lit. c niniejszych
SWU.
§ 13 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW
1. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu
mechanicznego powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub
śmierć Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczeniem jest objęty kierowca pojazdu mechanicznego
(objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych lub Autocasco w TUZ TUW) oraz
pasażerowie tego pojazdu.
3. TUZ TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową wypadki, jakim
może ulec Ubezpieczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
pozostałych państw Europy.
4. Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia:
1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia,
2) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju
zdrowia w wysokości odpowiedniej do stopnia (procentu)
trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia,
a w przypadku 100% inwalidztwa - pełna suma
ubezpieczenia.
5. Odpowiedzialność TUZ TUW z tytułu wypadków, o których mowa
w niniejszym paragrafie, ograniczona jest do wysokości sumy
ubezpieczenia 10 000 zł na każdego Ubezpieczonego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do
umowy ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia OWU
NNWK o których mowa w § 1ust.4 pkt 3 lit. d niniejszych SWU.
§ 14 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Postanowienia ogólne
1) Składkę
za
ubezpieczenia
ustala
się
zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu i zgodnie
z obowiązującą w TUZ TUW taryfą składek.
2) Składka za ubezpieczenie ustalana jest zaliczkowo, za okres
rocznej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pkt. 3
niniejszego ustępu.

2.

3.

Składka zaliczkowa płatna jest w czterech równych ratach
płatnych kwartalnie.
4) Wysokość raty składki zaliczkowej oraz terminy zapłaty
pierwszej i kolejnych rat składki zaliczkowej określa się
w umowie ubezpieczenia.
Podstawa ustalenia składki
1) W ubezpieczeniu środków obrotowych i odpowiedzialności
cywilnej (za wyjątkiem klauzul rozszerzających zakres
ubezpieczenia) - podstawą ustalenia składki jest wartość
planowanych przychodów brutto lub wartości sprzedaży
brutto (czyli łącznie z podatkiem VAT) zgodnie z ewidencją
księgową, osiągniętej w poprzednich trzech miesiącach z
tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej
oraz sprzedaży wewnętrznej;
2) W ubezpieczeniu środków trwałych – podstawą ustalenia
składki wartość brutto własnego majątku trwałego według
ewidencji księgowej (z wyłączeniem wartości pojazdów oraz
posiadanego obcego majątku trwałego) – w podziale na
środki trwałe użytkowane na własny rachunek i
wydzierżawione innym podmiotom gospodarczym;
3) W ubezpieczeniu wartości pieniężnych - podstawą ustalenia
składki jest planowana wartość przychodów wartości
pieniężnych w kasach wyodrębnionych ewidencyjnie bądź
indywidualnie zadeklarowana suma ubezpieczenia;
4) W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych podstawą ustalenia składki jest zadeklarowana suma
ubezpieczenia;
5) W
ubezpieczeniu
klauzul
rozszerzających
zakres
ubezpieczenia OC - podstawą ustalenia składki jest wybrany
sublimit odpowiedzialności.
6) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków –
podstawą ustalenia składki jest liczba pracowników
zgłoszonych do ubezpieczenia,
7) w ubezpieczeniu Autocasco- podstawą ustalenia składki jest
suma ubezpieczenia odpowiadająca wartości rynkowej
pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
8) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
kierowcy oraz pasażerów pojazdu mechanicznego oraz auto
assistance - podstawą ustalenia składki jest liczba pojazdów
zgłoszonych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Autocasco w TUZ
TUW.
Rozliczenie składki
1) Ustalenie ostatecznej wysokości składki i rozliczenie
składki zaliczkowej następuje w ciągu 30 dni od daty
zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia, zgodnie z
zasadami określonymi w pkt 2-8 niniejszego ustępu.
2) W odniesieniu do składek, których podstawą obliczenia
jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego wartość
przychodów brutto lub wartość sprzedaży brutto (w
tym wartość przychodów wartości pieniężnych) –
rozliczenie składki następuje na podstawie faktycznej
sprzedaży osiągniętej przez Ubezpieczającego w
okresie ubezpieczenia. Rozliczenie składki następuje na
podstawie złożonej przez Ubezpieczającego noty
rozliczeniowej.
3) W odniesieniu do składek, których podstawą obliczenia
jest wartość ubezpieczanego majątku składka
ostateczna obliczana jest w oparciu o zmiany wartości
majątku objętego ubezpieczeniem w okresie
ubezpieczenia (tj. zmiany w wyniku zbycia przedmiotu
ubezpieczenia lub nabycia nowego majątku, który
został zgłoszony do ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia). Rozliczenie składki zostanie dokonane
w oparciu o zasadę pro rata temporis.
4) Zasadę określoną w pkt 3 niniejszego ustępu stosuje
się również w odniesieniu do ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych
wypadków
oraz
następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
pojazdu mechanicznego.

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000171062
Kapitał zakładowy 167 941 000,00 PLN, NIP 525-22-71-511, REGON 015531467, tel. (22) 534-56-00, fax (22) 534-56-15, www.tuz.pl, e-mail: centrala@tuz.pl
Strona 7 z 9

TUZTUW/SWU/BPC/201/14.11.2018/DU

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „PAKIET BEZPIECZNY SPÓŁDZIELCA PLUS”

5)

6)
7)

8)

9)

Składki, których podstawą obliczenia jest suma
ubezpieczenia lub sublimit sumy gwarancyjnej, nie
podlegają rozliczeniu na koniec okresu ubezpieczenia.
Składka ostateczna obliczana jest jako suma składek za
każdy z kwartalnych okresów ubezpieczenia.
W przypadku, gdy składka ostateczna jest wyższa niż
składka zaliczkowa, Ubezpieczający obowiązany jest
dopłacić różnicę składki w terminie 21 dni, licząc od
dnia następnego po otrzymania od TUZ TUW
rozliczenia składki za ubezpieczenie.
W przypadku, gdy składka ostateczna jest niższa niż
składka zaliczkowa TUZ TUW dokonuje zwrotu
nadpłaty składki lub na wniosek Ubezpieczającego
zalicza ją na poczet składki zaliczkowej na kolejny okres
ubezpieczenia.
Przy obliczeniu składki zaliczkowej i składki ostatecznej
stosuje się zniżki i zwyżki składki zgodnie
z postanowieniami obowiązującej w TUZ TUW taryfy
składek.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsze SWU zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW Nr
U/187/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku i mają zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 6 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KLAUZULE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA
KLAUZULA DODATKOWA - AUTOMATYCZNE POKRYCIE
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, iż TUZ TUW
obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową mienie (tj. budynki,
budowle, lokale, nakłady inwestycyjne, wyposażenie, maszyny lub
urządzenia, sprzęt elektroniczny), które zostanie nabyte lub którego
wartość wzrośnie w związku z jego nabyciem lub wykonaniem
modernizacji w okresie ubezpieczenia.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli, zostaje objęte
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od daty zwiększenia wartości
nowo nabytego mienia lub wykonanej modernizacji mienia, o którym
mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli, z dniem przyjęcia mienia do ewidencji
środków trwałych, pod warunkiem że fakt ten zostanie pisemnie
zgłoszony do TUZ TUW w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia mienia do
ewidencji środków trwałych..
3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli,
zostaje udzielona, pod warunkiem że mienie jest przeznaczone
i wykorzystywane do działalności gospodarczej określonej w umowie
ubezpieczenia.
4. Klauzula niniejsza ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia
w systemie sum stałych.
5. Z tytułu niniejszej Klauzuli odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest
do kwoty odpowiadającej 10% łącznej wartości deklarowanej sumy
ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, nie
więcej jednak niż 1.000.000 zł.
6. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli,
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki.
7. Dodatkowa składka z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielonej na
mocy niniejszej Klauzuli naliczona zostanie z zastosowaniem stawki
ustalonej w umowie ubezpieczenia, w systemie pro rata temporis.
8. Rozliczenie składki następuje w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wzrostu
wartości środków trwałych, o którym mowa w ust. 2 niniejszej Klauzuli.
9. Niniejsza Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku.
KLAUZULA DODATKOWA - LEEWAY
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień
OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, że przy wyliczaniu
odszkodowania TUZ TUW odstępuje od stosowania zasady odpowiedzialności
proporcjonalnej w przypadku niedoubezpieczenia mienia, jeżeli spełniony
jest którykolwiek z poniższych warunków:
1) wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekracza 120%
sumy ubezpieczenia tego przedmiotu;
2) wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu
KLAUZULA DODATKOWA - PRZEPIĘCIE
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, iż w
odniesieniu do niżej wymienionych przedmiotów ubezpieczenia
ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych, tj.:
1) budynków,
2) budowli,
3) lokali,
4) maszyn, urządzeń i wyposażenia,
zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek przepięcia.
2. TUZ TUW nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w miernikach, licznikach, stycznikach, wkładkach
topikowych bezpieczników, odgromnikach, żarówkach, lampach,
grzejnych urządzeniach elektrycznych;
2) powstałe w maszynach i urządzeniach, w których nie
przeprowadzono przeglądów stosownie do obowiązujących
przepisów prawa lub zaleceń producenta albo w których mimo
dokonania oględzin i przegl¹dów nie usunięto stwierdzonych
usterek.
3. Z tytułu niniejszej Klauzuli odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest
do wysokości limitu sumy ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł na
jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,
jednak nie więcej niż łączna suma ubezpieczenia ustalona dla mienia, o
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którym mowa w ust. 1 niniejszej Klauzuli w ubezpieczeniu mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.

11)

KLAUZULA DODATKOWA - ROZMROŻENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, iż w
odniesieniu do środków obrotowych ubezpieczonych w ramach
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres
ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek rozmrożenia.
2.

Z tytułu niniejszej Klauzuli odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest
do limitu sumy ubezpieczenia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia
ustalonej dla środków obrotowych w ubezpieczeniu od ognia i innych
zdarzeń losowych, jednak nie więcej niż 20 000 zł na jedno i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w
odniesieniu do jednego miejsca ubezpieczenia.

KLAUZULA DODATKOWA - MIENIA SKŁADOWANEGO NA WOLNYM
POWIETRZU
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, iż rozszerza
się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w mieniu
składowanym przez Ubezpieczającego na wolnym powietrzu, jeżeli
producent/dostawca dopuszcza taki sposób składowania.
2. W ramach niniejszej Klauzuli przedmiotem ubezpieczenia mogą być
1)
maszyny i urządzenia wykorzystywane w związku z prowadzoną
przez Ubezpieczającego działalnością lub środki obrotowe
stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, z wyłączeniem
maszyn, urządzeń, oraz, środków obrotowych uszkodzonych
lub zdekompletowanych;
2)
pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
drogowym, przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi
związanej z konserwacją, naprawą pojazdu samochodowego
lub innymi usługami wykonywanymi w ramach prowadzonego
przez Ubezpieczającego warsztatu samochodowego.
3. TUZ TUW ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody
w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu
ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu,
huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi,
powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna,
uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub
budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.
4. Uwzględniając wyłączenia ogólne odpowiedzialności określone w § 103
OWU BP Plus TUZ TUW ponadto nie odpowiada za szkody
w przedmiocie ubezpieczenia:
3)
powstałe wskutek braku zabezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia zgodnie z jego właściwościami naturalnymi oraz
wytycznymi producenta;
4)
powstałe wskutek w mieniu zamontowanym niezgodnie
z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba że sposób
zamontowania nie miał wpływu na powstanie lub wysokość
szkody;
5)
powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że
działanie tego prądu spowodowało równocześnie pożar lub
szkoda jest wynikiem uderzenia pioruna bądź przepięcia,
a zdarzenie to zostało objęte zakresem ubezpieczenia;
6)
powstałe wskutek awarii, zakłóceń lub uszkodzenia maszyn lub
urządzeń wskutek przyczyn związanych z ich eksploatacją,
obsługą bądź konserwacją; chyba że zdarzenie to zostało objęte
zakresem ubezpieczenia;
7)
spowodowane wybuchem wywołanym przez Ubezpieczającego
w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych
związanych
z charakterem
prowadzonej
działalności
gospodarczej;
8)
powstałe w związku z przebudową, remontem, naprawą lub
rozruchem
urządzeń
technologicznych
lub
instalacji
użytkowych, o ile za zgodą TUZ TUW nie uzgodniono inaczej;
9)
powstałe w związku z robotami budowlanymi, tj. w czasie
budowy, przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki;
10) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz
drganiami lub wibracjami spowodowanymi przez działanie
człowieka;

5.

6.

7.

8.

9.

za powstanie których odpowiedzialność jest uregulowana
w prawie geologicznym i górniczym;
12) powstałe wskutek systematycznego oddziaływania dymu, sadzy
lub temperatury;
13) powstałe w pojazdach samochodowych w rozumieniu ustawy
Prawo o ruchu drogowym;, za wyjątkiem pojazdów
samochodowych przyjętych od osób trzecich w celu wykonania
usługi związanej z
konserwacją, naprawą pojazdu
samochodowego lub innymi usługami wykonywanymi w ramach
prowadzonego
przez
Ubezpieczającego
warsztatu
samochodowego;
14) powstałe wskutek powodzi lub osuwania się ziemi na terenach
między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu lub w strefie
pasa technicznego w rozumieniu art. 36 ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Z tytułu niniejszej Klauzuli odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest
do limitu sumy ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł na jedno i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, jednak
nie więcej niż łączna suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych ustalona dla maszyn lub urządzeń
wykorzystywanych w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego
działalnością, środków obrotowe lub mienia osób trzecich - pojazdy
samochodowe w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi związanej z
konserwacją, naprawą pojazdu samochodowego lub innymi usługami
wykonywanymi w ramach prowadzonego przez Ubezpieczającego
warsztatu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszej Klauzuli.
Dla szkód w pojazdach samochodowych w rozumieniu ustawy Prawo
o ruchu drogowym, powstałych w wyniku
działania w miejscu
ubezpieczenia gradu, ustala się limit sumy ubezpieczenia na jedno
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 20% limitu sumy
ubezpieczenia ustalonej dla niniejszej Klauzuli.
W ubezpieczeniu pojazdów samochodowych przyjętych od osób
trzecich w celu wykonania usługi związanej z konserwacją, naprawą
pojazdu samochodowego lub innymi usługami wykonywanymi
w ramach prowadzonego przez Ubezpieczającego warsztatu
samochodowego, ustala się sumę ubezpieczenia w systemie
ubezpieczenia pierwszego ryzyka.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Klauzulą dodatkową
zastosowanie mają postanowienia OWU BP Plus, w tym w
szczególności postanowienia Rozdziału 2 - ubezpieczenie maszyn,
urządzeń, wyposażenia, Rozdziału 3 - ubezpieczenie środków
obrotowych lub Rozdziału 7 - ubezpieczenie mienia osób trzecich
niniejszych OWU w zależności od przedmiotu ubezpieczenia.
Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie w wysokości 200 zł.

KLAUZULA DODATKOWA - REPREZENTANTÓW
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą
postanowień OWU BP Plus i niniejszych SWU uzgodniono, iż zakres
ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody powstałe wskutek winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczającego.
2. TUZ TUW jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe na
skutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, a w
przypadku gdy szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa,
odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.
4. Za reprezentantów uważa się członków zarządu, prokurenci oraz
pełnomocników.
5. Postanowienia niniejszej Klauzuli nie mają zastosowania w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej .
6. Z tytułu niniejszej Klauzuli odpowiedzialność TUZ TUW ograniczona jest
do wysokości sum ubezpieczenia/limitów sum ubezpieczenia
określonych w umowie ubezpieczenia.

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000171062
Kapitał zakładowy 167 941 000,00 PLN, NIP 525-22-71-511, REGON 015531467, tel. (22) 534-56-00, fax (22) 534-56-15, www.tuz.pl, e-mail: centrala@tuz.pl
Strona 9 z 9

