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§ 1

 1  Wprowadza się Informację, o której mowa w art  17 ust  1 usta-
wy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej, umieszczaną po stronie tytułowej OWUMP, 
a przed Postanowieniami wstępnymi OWUMP, o następującej treści:

ANEKS NR 1  
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAJĄTKU 
PRZEDSIĘBIORSTW ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ 
ZARZĄDU TU ALLIANZ POLSKA S.A. NR 93/2007 
Z DNIA 13 LIPCA 2007 R. (ZWANYCH DALEJ „OWUMP”)

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWUMP

Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

Postanowienia wstępne ust. 4, 5
§1 ust. 2, 3
§2 ust. 1, 2, 3 zd. 1, §2 ust. 5
§2 ust. 4 zd. 1, 2, 3, 4, 5
§3 ust. 1 w związku z §3 ust. 2, 3, 4
§4 ust. 1, §4 ust. 2 zd. 1
§4 ust. 3 zd. 1-5, §4 ust. 4 zd. 1 
§4 ust. 5, §4 ust. 6 zd. 1, 
§4 ust. 7 zd. 1, §4 ust. 8 zd.1
§4 ust. 9 zd. 1, 2 
§4 ust. 9 zd. 4 
§5 ust. 1, 2 zd. 1, §5 ust. 4 zd. 1
§5 ust. 5, §6 ust. 1, 2 zd. 1-3 i 5
§7 ust. 1, 2 
§ 7 ust. 3, 4, 5, 6, 7, § 7 ust. 8 zd. 1 
§7 ust. 9 zd. 1
§8 ust. 1, 2, 4, 5
§9 ust. 1 zd. 1, §9 ust. 2 zd. 1 
§10 ust. 1, 3, §11, §12 ust. 1 
§12 ust. 2 zd.1
§13 ust. 1, 2 zd. 1, §13 ust. 3 zd. 1 
§17 ust. 2, 3, 4 zd. 1, 2
§27 ust. 1, 3
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RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWUMP

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

§2 ust. 3 zd. 2, §2 ust. 4 zd. 6
§2 ust. 6 
§3 ust. 5, §4 ust. 2 zd. 2, 
§4 ust. 3 zd. 6, §4 ust. 4 zd. 2
§4 ust. 6 zd. 2, §4 ust. 7 zd. 2
§4 ust. 8 zd. 2, 
§4 ust. 9 zd. 3
§5 ust. 2 zd. 2, ust. 3, §5 ust. 4 zd. 2 §6 ust. 2 zd. 4, §6 
ust. 3 
§7 ust. 8 zd. 2, ust. 9 zd. 2, ust. 10
§7 ust. 11, §8 ust. 3
§9 ust. 1 zd. 2, 3, 4, §9 ust. 2 zd. 2
§9 ust. 4, 5, 6, §10 ust. 2 
§12 ust. 2 zd. 2, §12 ust. 3
§13 ust. 2 zd. 2, ust. 3 zd. 2, ust. 4
§13 ust. 5, 6, §14
§15 ust. 4, §16, 
§17 ust. 1, ust. 4 zd. 3, 4
§19 ust. 1, 2, 3, §20 ust. 1, 3 
§22 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
§23 ust. 5, §24 ust. 2, §25 ust. 1,3,5
§27 ust. 4, §28
§31 ust. 4

 2  Ustęp 1 zawarty w Postanowieniach wstępnych otrzymuje następu-
jące brzmienie:

  „Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia 
majątku przedsiębiorstw, zwanych dalej OWUMP, Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane 
dalej Allianz, zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi, 
posiadającymi zdolność do czynności prawnych ”

 3  § 18 ust  9 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 

6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest 
przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpie-
czenia ”

 4  § 18 ust  10 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zachodzi zmia-

na rodzaju lub sposobu prowadzenia działalności przez 
Ubezpieczającego, powodująca zwiększenie ryzyka wystąpienia 
szkody lub zwiększenie potencjalnego jej rozmiaru, wówczas Allianz 
uprawnione jest do naliczenia dodatkowej składki od dnia, w którym 
zmiana taka nastąpiła, jednak nie wcześniej niż od początku okresu 
ubezpieczenia  W przypadku braku zgody na opłacenie dodatkowej 
składki Ubezpieczający uprawniony jest do wypowiedzenia umo-
wy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni 
od otrzymania żądania Allianz do opłacenia podwyższonej skład-
ki  Jeżeli ujawniona zmiana pociąga za sobą takie zwiększenie ryzy-
ka, że Allianz nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało 
o tym wcześniej, wówczas jest uprawnione do wypowiedzenia umo-
wy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym powzięło 
informację na ten temat ”

 5  § 18 ust  13 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wypowiedzenie umowy 

ubezpieczenia dokonywane jest w formie pisemnej ”
 6  §21 ust  4 OWUMP zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-

niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata 
nie zostanie opłacona w terminie płatności, Allianz może pisem-
nie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmia-
stowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło 

odpowiedzialność  W braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona 
składka ”

 7  § 23 ust  1 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia loso-

wego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania tego zawiadomienia, Allianz informuje o tym 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami 
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowa-
nie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, za-
sadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a tak-
że informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny 
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są po-
trzebne do ustalenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości od-
szkodowania, jeżeli jest to potrzebne do dalszego prowadzenia po-
stępowania  ”

 8  W § 23 OWUMP, po ust  1 wprowadza się ust  1a o następującym 
brzmieniu:

  „W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachu-
nek, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia losowego może zgło-
sić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy  W tym przypadku 
spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpie-
czenia” 

 9  § 23 ust  2 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub w umowie ubezpie-

czenia Allianz nie wypłaci odszkodowania , zawiadamia na piśmie:
 a) osobą zgłaszającą roszczenie oraz
 b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej 

na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszcze-
nie

  – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości 
lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania ”

 10  § 23 ust  3 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wyso-

kości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz informuje o tym 
na piśmie:

 a) osobę występującą z roszczeniem oraz
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 b) Ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej 
na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszcze-
nie, 

  – wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadnia-
jącą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania  
Informacja ta zawiera pouczenie o możliwości dochodzenia rosz-
czeń na drodze sądowej ”

 11  § 23 ust  4 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Allianz udostępnia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, osobie 

występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpie-
czenia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpo-
wiedzialności Allianz lub wysokości odszkodowania  Osoby te mogą 
żądać pisemnego potwierdzenia przez Allianz udostępnionych infor-
macji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów 
i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Allianz  Informacje 
i dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, Allianz udostęp-
nia, na żądanie, w postacie elektronicznej ”

 12  Ustęp 1 Postanowień końcowych OWUMP otrzymuje następujące 
brzmienie:

  „Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpiecze-
nia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej 
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubez-
pieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogól-
nej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy 
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpie-
czenia ” 

 13  W Postanowieniach końcowych OWUMP, po ust  1 dodaje się ust  1a 
o następującym brzmieniu”:

  „Prawem właściwym dla umów ubezpieczenia zawieranych w opar-
ciu o OWUMP jest prawo polskie ”

 14  Ustęp 3 Postanowień końcowych OWUMP otrzymuje następujące 
brzmienie:

  „Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami 
może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klien-
tów oraz w siedzibie Allianz (ul  Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa)  Reklamacja może być złożona: 

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz ob-
sługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocz-
tową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośredni-
ctwem kuriera lub posłańca, 

 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) 
albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce 
Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,

 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udo-
stępnionego na stronie www allianz pl lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres skargi@allianz pl 

  Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz 
lub osoba upoważniona przez Allianz 

  Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbęd-
nej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania reklamacji  Do zachowania ww  terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi do klienta przed jego upływem  W szczególnie skompli-
kowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklama-
cji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia re-
klamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni 
od dnia otrzymania reklamacji  Informacja do klienta z przewidy-
wanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 
wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które 
muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy 

  Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, 
że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącz-
nie na wniosek klienta 

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywa-
nia reklamacji znajdują się na stronie www allianz pl oraz w jednost-
kach Allianz obsługujących klientów 

  Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego  
  Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika 

Finansowego 

§ 2

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S A  nr 219/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku i mają zastosowanie 
do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 01 2016 roku 

ZBIGNIEW ŚWIĄTEK

WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY VISAN

WICEPREZES ZARZĄDU

VEIT STUTZ

PREZES ZARZĄDU

RADOSŁAW KAMIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF SZYPUŁA

WICEPREZES ZARZĄDU
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§1.

 1  Ust. 4 postanowień wstępnych otrzymuje następujące brzmienie: 
  „Przez zdarzenie ubezpieczeniowe rozumie się nieprzewidziane, na-

głe i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie losowe skutku-
jące szkodą, polegającą na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
utracie ubezpieczonego mienia, w następstwie zaistnienia ubezpie-
czonego ryzyka, za którą na mocy niniejszych OWUMP Allianz po-
nosi odpowiedzialność odszkodowawczą ”

 2  §14 ust. 1 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 
  „działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, „koni tro-

jańskich”, bomb czasowych lub logicznych, złośliwego oprogramo-
wania szyfrującego, lub wymuszającego opłaty, innych programów 
mających charakter złośliwy lub niszczący, nieautoryzowanego 
kodu lub programu, bez względu na fakt czy zostały wprowadzo-
ne przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osobę trzecią lub roz-
przestrzeniły się w ramach użytkowania urządzeń elektronicznych 
lub sieci komputerowych;” 

 3  Dodaje się §14 ust. 1 pkt 8) o następującym brzmieniu: 
  „działanie hackerów lub przestępców komputerowych, włamanie 

do systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych lub elek-
tronicznych elementów sterujących, bądź wbudowanych w nie chi-
pów, sieci wewnętrznych lub zewnętrznych lub inny rodzaj nieauto-
ryzowanego dostępu do systemów elektronicznych, w tym wskutek 
ujawnienia haseł dostępowych osobom bliskim lub osobom trzecim 
niezależnie od tego, czy było to świadome bądź nieświadome dzia-
łanie;”

 4  Dodaje się §14 ust. 1 pkt 9) o następującym brzmieniu:
  „działania uprawnionych organów władzy lub przez wydanie aktu 

prawnego lub nakazu administracyjnego nakazujące zniszczenie 
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, lub arbitralnie wskazujące 
sposób naprawy uszkodzonego mienia ”

 5  Dodaje się §14 ust. 3 o następującym brzmieniu: 
  „Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszych OWUMP, 

bez względu na współdziałające przyczyny, nie obejmuje szkód po-
legających na zniszczeniu, zmianie pierwotnej formy danych, skaso-
waniu, uszkodzeniu, zakłóceniu lub zniekształceniu danych, struktur 
kodu, programu lub oprogramowania oraz niezadziałaniu sprzętu, 
systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych lub elektro-
nicznych systemów sterujących bądź wbudowanych w nie chipów ”

 6  Dodaje się §14 ust. 4 o następującym brzmieniu: 
  „Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszych OWUMP 

bez względu na współdziałające przyczyny, nie obejmuje utraco-
nych korzyści, strat pośrednich i następczych jakiegokolwiek rodza-
ju, w szczególności kar umownych lub strat spowodowanych opóź-
nieniem, niespełnieniem, nienależytym wykonaniem bądź utratą 
kontraktu ”

 7  Dodaje się §14 ust. 5 o następującym brzmieniu: 
  „Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszych OWUMP 

bez względu na współdziałające przyczyny, nie obejmuje szkód, na-
stępstw, a także okoliczności, które mogą powodować lub powo-
dowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, 

w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące mię-
dzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekono-
micznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewi-
dujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych ”

 8  §16 ust. 3 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
  „koszty odtworzenia danych i oprogramowania;
  Refundacji podlegają koszty odtworzenia danych i oprogramowa-

nia utraconych w następstwie zniszczenia lub uszkodzenia nośnika 
na którym były zapisane, o ile za uszkodzenie tego nośnika Allianz 
jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie zgodnie z § 2–13 

  Ustalenie odszkodowania odbywa się:
 – w stosunku do oprogramowania seryjnego – ponownego naby-

cia oprogramowania w wersji nie nowszej niż oryginalna; 
 – w stosunku do oprogramowania nieseryjnego oraz danych - 

wyłącznie w oparciu o koszt niezapisanych nośników oprogra-
mowania, które uległy uszkodzeniu oraz koszty poniesione na 
wgranie oprogramowania lub danych 

  z nośników zawierających kopię zapasową lub z pierwotnych orygi-
nalnych nośników oprogramowania  

  W przypadku nieodtwarzania mienia odszkodowanie ograniczone 
zostanie wyłącznie do kosztów naprawy lub wymiany niezapisanych 
nośników oprogramowania  

  Niniejsze rozszerzenie nie pokrywa wartości materialnej i niema-
terialnej danych, korzyści, kosztów badań, rozwoju oraz produkcji 
oprogramowania ani zysków Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub osoby trzeciej, nawet jeżeli nie będzie możliwe odtworzenie, ze-
branie ani skompilowanie danych ”

 9  § 18 ust. 6 OWUMP otrzymuje następujące brzmienie:
  „Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia jest zawie-

rana na okres roczny  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na 
okres dłuższy niż rok, Ubezpieczający może ją rozwiązać z 30-dnio-
wym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okre-
su rocznego ”

§2.

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz 
Polska S A  nr 172/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r  i mają zastosowanie 
do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 01 stycznia 2019 r 

ANEKS NR 2
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MAJĄTKU
PRZEDSIĘBIORSTW ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ
ZARZĄDU TU ALLIANZ POLSKA S.A. NR 93/2007 
Z DNIA 13 LIPCA 2007 R. (ZWANYCH DALEJ „OWUMP”)
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1  Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ma-
jątku przedsiębiorstw, zwanych dalej OWUMP, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna, zwane dalej Allianz, za-
wiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi, posiadającymi 
zdolność do czynności prawnych 

 2  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachu-
nek (Ubezpieczonego)  W takim wypadku postanowienia niniej-
szych OWUMP stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego  Jeżeli 
Ubezpieczający zawiera umowę na cudzy rachunek, zobowiązany 
jest poinformować Ubezpieczonego o treści zawartej umowy 

 3  Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzo-
ne klauzule oraz postanowienia odmienne od wynikających z ni-
niejszych OWUMP  Warunkiem obowiązywania tych odstępstw i in-
nych zmian jest sporządzenie ich w formie pisemnej i przedstawienie 
Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy 

 4  Przez zdarzenie ubezpieczeniowe rozumie się nieprzewidziane, na-
głe i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie losowe skut-
kujące szkodą, polegającą na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie 
ubezpieczonego mienia, w następstwie zaistnienia ubezpieczonego 
ryzyka, za którą na mocy niniejszych OWUMP Allianz ponosi odpo-
wiedzialność odszkodowawczą 

 5  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są tylko te zdarzenia 
ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, chyba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono inaczej  

 6  Limity odpowiedzialności określone w niniejszych OWUMP są limita-
mi łącznymi, odnoszącymi się do szkód w mieniu oraz będących ich 
następstwem szkód w zysku brutto, o ile z Allianz została również 
zawarta umowa ubezpieczenia od utraty zysku  

§ 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1  Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w zakresie dowolnie 
wybranych ryzyk spośród określonych w § 2-13  niniejszych OWUMP  

 2  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody 
w ubezpieczonym mieniu, powstałe na skutek:

 1) prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiór-
ki, wyburzania lub odgruzowywania, w związku ze zdarzeniem 
ubezpieczeniowym;

 2)  skażenia lub zanieczyszczenia będącego następstwem zdarze-
nia ubezpieczeniowego lub działań opisanych w pkt 1) 

 3  Allianz wypłaci odszkodowanie, jeżeli szkoda w ubezpieczonym 
mieniu powstała w miejscu ubezpieczenia w następstwie zmateria-
lizowania się ryzyka objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeże-
niem wyłączeń odpowiedzialności i pod warunkiem, że spełnione 
zostały inne stosowne postanowienia określone w OWUMP i umo-
wie ubezpieczenia  

§ 2. UBEZPIECZENIE OD POŻARU, UDERZENIA PIORUNA, 
EKSPLOZJI, UDERZENIA LUB UPADKU STATKU POWIETRZNEGO

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku: 

 1) pożaru;
 2) uderzenia pioruna;
 3) eksplozji;
 4) uderzenia lub upadku statku powietrznego 
 2  Za pożar uważa się ogień, który wydostał się poza palenisko lub po-

wstał bez paleniska i rozprzestrzeniał się o własnej sile 
 3  Za uderzenie pioruna uważa się bezpośrednie działanie wyładowa-

nia atmosferycznego na ubezpieczone mienie 
  Szkody z powodu przepięcia na skutek pośredniego działania wy-

ładowań atmosferycznych są objęte zakresem ochrony ubezpiecze-
niowej do limitu w wysokości 100 000 zł, chyba że w umowie ubez-
pieczenia uzgodniono inny limit odpowiedzialności  

 4  Za eksplozję uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi ukła-
du z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, par lub pyłów, wynika-
jącym z ich tendencji do rozprężania i rozprzestrzeniania się na ze-
wnątrz 

  Eksplozja zbiornika (kotła, rurociągu) ma miejsce wyłącznie wtedy, 
gdy jego ściany zostały rozerwane w takim stopniu, że doszło do na-
głego wyrównania różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zbiornika  

  Jeżeli eksplozja we wnętrzu zbiornika została spowodowana przez 
reakcję chemiczną, to za szkodę powstałą w zbiorniku przysługu-
je odszkodowanie nawet wówczas, gdy jego ściany nie uległy roze-
rwaniu 

  Szkody spowodowane przez implozję, tzn  działanie ciśnienia ze-
wnętrznego, są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej 

  Szkody powstałe na skutek eksplozji podłożonego ładunku wybu-
chowego są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie 
miały związku ze zdarzeniami określonymi w § 14  ust  1  pkt 1), 2) 

  Za szkody będące następstwem prowadzenia prac z wykorzysta-
niem ładunków wybuchowych nie przysługuje odszkodowanie 

 5  Za uderzenie lub upadek statku powietrznego uważa się katastro-
fę bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu lata-
jącego, upadek jego części, przewożonego ładunku lub zrzucanego 
awaryjnie paliwa 

 6  Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszym paragra-
fie nie obejmuje szkód spowodowanych przez pożar lub eksplozję, 
których przyczyną były:

 1) trzęsienie ziemi; 
 2) zamieszki;
  chyba że ryzyko wymienione w pkt 1), 2) zostało objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej 

§ 3. UBEZPIECZENIE OD HURAGANU I GRADU 

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku: 

 1) huraganu; 
 2) gradu 
 2  Za huragan uważa się wiatr o prędkości co najmniej 13,9 m/s (50 

km/h)  Jeżeli prędkość wiatru w miejscu ubezpieczenia nie może zo-
stać ustalona, Allianz wypłaci odszkodowanie, o ile huragan spo-
wodował szkody także w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, w mie-
niu podobnego rodzaju jak ubezpieczone mienie dotknięte szkodą 
i w podobnym stopniu odpornym na to zjawisko  Jeżeli mienie takie 
nie występuje w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, Allianz wypłaci 
odszkodowanie, o ile rodzaj szkód w ubezpieczonym mieniu wskazu-
je na działanie huraganu 

  Szkody spowodowane przez uderzenie drzew, konarów drzew oraz 
innych przedmiotów w ubezpieczone mienie na skutek huraganu są 
objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej  

 3  Za grad uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu 
 4  O ile ubezpieczenie dotyczy budynków i/lub budowli, zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe 
na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich za-
mocowanych, takich jak: szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kame-
ry przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich kon-
strukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie 
ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli lub została ustalona 
odrębnie w umowie ubezpieczenia  

 5  Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w niniejszym paragra-
fie nie obejmuje szkód spowodowanych przez wnikanie opadów at-
mosferycznych lub nieczystości do wnętrza budynku, chyba że jest 
ono następstwem uszkodzenia jego elementów na skutek huraganu 
lub gradu 

§ 4. UBEZPIECZENIE OD INNYCH ŻYWIOŁÓW: POWODZI, 
DESZCZU NAWALNEGO, TRZĘSIENIA ZIEMI, OBSUNIĘCIA ZIEMI, 
ZAPADANIA ZIEMI, LAWINY, NAPORU ŚNIEGU I/LUB LODU.

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku:

 1) powodzi;
 2) deszczu nawalnego;
 3) trzęsienia ziemi;
 4) obsunięcia ziemi;
 5) zapadania ziemi;
 6) lawiny; 
 7) naporu śniegu i/lub lodu PR
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 2  Za powódź uważa się zalanie terenu w wyniku nadmiernych opa-
dów atmosferycznych lub w wyniku wystąpienia z brzegów wód po-
wierzchniowych stojących lub płynących  

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowa-
nych przez powódź, której przyczyną było trzęsienie ziemi, chyba że 
ryzyko to zostało ubezpieczone 

 3  Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wy-
dajności co najmniej 3, potwierdzonym przez stację pomiarową 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej 
miejsca ubezpieczenia, w którym powstała szkoda  Jeżeli uzyskanie 
takiego potwierdzenia nie jest możliwe, Allianz wypłaci odszkodo-
wanie, o ile rodzaj szkód w ubezpieczonym mieniu wskazuje na dzia-
łanie deszczu nawalnego 

  Współczynnik wydajności jest równy ilorazowi wielkości opadu wy-
rażonej w milimetrach na metr kwadratowy powierzchni i pierwiast-
ka z czasu trwania tego opadu wyrażonego w minutach  

  Współczynnikowi o wartości 3 odpowiada przykładowo opad 
o wielkości 23,24 milimetrów deszczu na metr kwadratowy (tj  
2,32 litra na metr kwadratowy) w czasie 60 minut  

  Szkody powstałe na skutek zalania ubezpieczonego mienia w na-
stępstwie uszkodzenia elementów budynków lub budowli przez hu-
ragan lub grad są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej 

  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody spowodo-
wane przez deszcz nawalny, które powstały na skutek:

 1) złego stanu technicznego dachu, rynien, okien, drzwi zewnętrz-
nych, świetlików dachowych, klap dymowych, systemów odwad-
niających wynikającego z braku niezbędnych remontów i kon-
serwacji; 

 2) pozostawienia otwartych okien, drzwi zewnętrznych, świetli-
ków dachowych lub klap dymowych, chyba że miało to związek 
z wystąpieniem pożaru, eksplozji lub innego ubezpieczonego ry-
zyka 

 4  Jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ryzyko powodzi i/
lub deszczu nawalnego, Ubezpieczający jest zobowiązany do skła-
dowania ubezpieczonego mienia znajdującego się w pomieszcze-
niach usytuowanych poniżej poziomu gruntu na wysokości co naj-
mniej 10 cm lub innej indywidualnie uzgodnionej z Allianz wysokości 
od poziomu podłogi  

  W razie szkody powstałej na skutek niewypełnienia tego obowiązku 
zastosowanie mają postanowienia określone w § 28  

 5  Za trzęsienie ziemi uważa się wstrząsy powierzchni ziemi spowodo-
wane przez naturalne procesy geofizyczne zachodzące we wnętrzu 
ziemi  Allianz wypłaci odszkodowanie, jeżeli trzęsienie ziemi spowo-
dowało szkody także w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, w mie-
niu podobnego rodzaju jak mienie dotknięte szkodą i w podobnym 
stopniu odpornym na to zjawisko  Jeżeli mienie takie nie występuje 
w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, Allianz wypłaci odszkodowa-
nie, o ile rodzaj szkód w ubezpieczonym mieniu wskazuje na działa-
nie trzęsienia ziemi 

 6  Za obsunięcie ziemi uważa się uwarunkowane przyczynami natural-
nymi zsuwanie się lub spadanie mas ziemnych lub skalnych  

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowa-
nych przez obsunięcie ziemi, którego przyczyną były: 

 1) powódź;
 2) deszcz nawalny;
 3) trzęsienie ziemi; 
  chyba że ryzyko wymienione w pkt 1)-3) zostało objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej 
 7  Za zapadanie ziemi uważa się uwarunkowane przyczynami natural-

nymi osiadanie gruntu, spowodowane przez zawalenie się pustych 
przestrzeni w strukturze ziemi  

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowa-
nych przez zapadanie ziemi, których przyczyną były: 

 1) powódź;
 2) trzęsienie ziemi;
  chyba że ryzyko wymienione w pkt 1), 2) zostało objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej 
 8  Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas 

śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnego zbocza 
  Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowa-

nych przez lawinę, której przyczyną były: 
 1) powódź;
 2) trzęsienie ziemi;
  chyba że ryzyko wymienione w pkt 1), 2) zostało objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej 
 9  Za napór śniegu i/lub lodu uważa się niszczące działanie ciężaru 

śniegu i/lub lodu na konstrukcję dachu lub inne elementy budynków 
lub budowli  

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody spowo-
dowane przez:

 1) przewrócenie się na skutek naporu śniegu i/lub lodu mienia są-
siadującego na ubezpieczone mienie; 

 2) zalanie ubezpieczonego mienia na skutek topnienia śniegu i/lub 
lodu zalegającego na dachu lub na innych elementach budyn-
ków lub budowli 

  Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody opisane w ust  9 , je-
żeli powstały na skutek tego, że dach lub inne elementy dotknię-
tych szkodą budynków lub budowli wykonane zostały niezgodnie ze 
sztuką budowlaną lub posiadały obniżoną wytrzymałość, lub utra-
ciły szczelność na skutek braku niezbędnych remontów lub konser-
wacji  

  Jeżeli nieszczelność dachu i/lub innych elementów budynków lub 
budowli powstała wyłącznie w wyniku działania mrozu, Allianz wy-
płaci odszkodowanie za szkodę polegającą na zalaniu znajdujące-
go się w nich ubezpieczonego mienia przez wodę pochodzącą z top-
nienia zalegającego śniegu i/lub lodu 

§ 5. UBEZPIECZENIE OD ZALANIA WODĄ LUB INNYMI CIECZAMI 
ORAZ MROZU

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli do zalania 
ubezpieczonego mienia doszło na skutek niekontrolowanego wydo-
stania się wody, innych cieczy, np  chłodziw, olejów, elektrolitów lub 
par z wszelkiego rodzaju instalacji lub związanych z nimi urządzeń, 
a także wydostania się środka gaśniczego z instalacji tryskaczowej 
lub innej instalacji gaśniczej  

 2  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są m  in  szkody: 
 1) wewnątrz budynków
 a) powstałe na skutek pękania rur, w tym pękania z powo-

du mrozu, o ile rury te są częścią instalacji: technologicz-
nych, wodnokanalizacyjnych, gaśniczych, klimatyzacyjnych, 
ogrzewania solarnego, pomp cieplnych lub urządzeń stano-
wiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz;

 b) powstałe w samych rurach, o których mowa w ppkt a), o ile 
są one wynikiem działania mrozu; 

 c) powstałe z powodu mrozu w ubezpieczonych: kotłach grzej-
nych, bojlerach, zasobnikach, wodomierzach, kaloryferach, 
urządzeniach technologicznych, klimatyzacyjnych, urządze-
niach ogrzewania solarnego, pompach cieplnych, armatu-
rze łazienkowej lub urządzeniach stanowiących wyposaże-
nie użytkowe lub wystrój wnętrz; 

 d) powstałe w następstwie zalania na skutek szkody określo-
nej w ppkt c);

 e) powstałe na skutek wycieku lub cofnięcia się wody lub ście-
ków z kanalizacji publicznej lub własnej;

 f) powstałe na skutek nieumyślnego pozostawienia otwartych 
kranów lub innych zaworów;

 g) powstałe na skutek stłuczenia akwariów lub innych przed-
miotów stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój 
wnętrz i zawierających wodę lub inne ciecze;

 2) na zewnątrz budynków
 a) powstałe w rurach na skutek ich pękania, w tym pękania 

z powodu mrozu, o ile rury te są częścią ubezpieczonych in-
stalacji: 

  technologicznych, wodnokanalizacyjnych, gaśniczych, kli-
matyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp cieplnych lub 
urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój 
wnętrz i ułożone są w obrębie miejsca ubezpieczenia  

   Allianz zrefunduje również uzasadnione i udokumentowane 
koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia 
awarii będącej jego przyczyną, do limitu w wysokości 20 000 zł 

 3  Zakres ubezpieczenia określony w niniejszym paragrafie nie obej-
muje szkód: 

 1) w mieniu poddanym procesowi prania, mycia, czyszczenia lub 
procesom technologicznym z użyciem wody lub innych cieczy;

 2) spowodowanych przez przenikanie wody gruntowej; 
 3) spowodowanych przez działanie wilgoci, pleśni, grzyba ścienne-

go, chyba że są one skutkiem innej szkody, której przyczyną po-
wstania było ryzyko objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej 

 4) powstałych podczas naprawy, konserwacji, remontu, budo-
wy lub przebudowy budynku lub samych instalacji określonych 
w ust  2, i/lub związanych z nimi urządzeń; 

 5) których przyczyną było trzęsienie ziemi, chyba że ryzyko to zo-
stało objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej;

 6)  których przyczyną była powódź, chyba że ryzyko to zostało ob-
jęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej;

 4  W związku z zakresem ubezpieczenia określonym w niniejszym pa-
ragrafie Ubezpieczający zobowiązany jest do:
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 1) okresowej konserwacji i utrzymywania instalacji oraz urządzeń 
zawierających wodę lub inne ciecze w należytym stanie tech-
nicznym;

 2) zapewnienia w okresie występowania niskich temperatur ogrze-
wania budynku, a jeżeli nie jest to możliwe – do zamknięcia za-
worów i opróżnienia instalacji i urządzeń z wody lub innych cie-
czy; 

 3) składowania ubezpieczonego mienia, znajdującego się w po-
mieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, na wy-
sokości co najmniej 10 cm lub innej indywidualnie uzgodnionej 
z Allianz wysokości od poziomu podłogi 

  W razie szkody powstałej na skutek niewypełnienia któregokolwiek 
z obowiązków określonych w pkt 1)-3) zastosowanie mają postano-
wienia określone w § 28  

 5  W przypadku, gdy Ubezpieczający korzysta z nieruchomości 
na podstawie najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego 
i gdy odpowiedzialnym za utrzymanie jej należytego stanu technicz-
nego jest właściciel (wynajmujący) Allianz wypłaci odszkodowanie 
nawet, jeżeli obowiązki, o których mowa ust  4  pkt 1), 2), nie zostały 
dopełnione 

  Każdorazowo, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, 
Ubezpieczający będący najemcą budynku lub lokalu zobowiąza-
ny jest powiadomić na piśmie właściciela (wynajmującego) lub ad-
ministratora budynku o potrzebie wykonania czynności określonych 
w ust  4  pkt 1), 2) 

§ 6. UBEZPIECZENIE OD UPADKU DRZEW, MASZTÓW, DŹWIGÓW, 
KOMINÓW LUB INNYCH BUDOWLI ORAZ KATASTROFY 
BUDOWLANEJ

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda po-
wstała w wyniku upadku drzew, masztów, dźwigów, kominów lub in-
nych budowli na ubezpieczone mienie 

 2  Szkody w wyniku katastrofy budowlanej powstałej na skutek wy-
stąpienia ubezpieczonego ryzyka określonego w § 2-6  i 8  są objęte 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej  Dotyczy to szkód powstałych 
w ubezpieczonych: budynkach i budowlach będących przedmiotem 
tej katastrofy oraz w znajdującym się w nich mieniu, a także w ubez-
pieczonym mieniu otaczającym  

  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody spo-
wodowane przez upadek drzew lub ich konarów na skutek ciężaru 
śniegu, szadzi i/lub lodu  

  Jeżeli katastrofa budowlana powstała na skutek innych przyczyn 
niż określone powyżej, to szkody będące jej następstwem są objęte 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie do limitu odpowie-
dzialności w wysokości 100 000 zł  

  Za katastrofę budowlaną uważa się zdarzenie spełniające wymogi 
definicji zawartej w Prawie Budowlanym  

 3  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej określonym w niniejszym para-
grafie nie są objęte szkody:

 1) powstałe w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiór-
ki lub wyburzenia oraz w znajdującym się w nich mieniu; 

 2) powstałe podczas prowadzenia rozbiórki lub wyburzania bu-
dynków lub budowli, chyba że prace te wykonywano w związku 
z okolicznościami opisanymi w § 1  ust  2 

 3) powstałe w budynkach i budowlach wykonanych niezgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

§ 7. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU, 
WANDALIZMU PO WŁAMANIU, CELOWEGO USZKODZENIA

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku:

 1) kradzieży z włamaniem;
 2) rabunku w miejscu ubezpieczenia;
 3) wandalizmu po włamaniu; 
 4) celowego uszkodzenia;
  lub gdy podczas usiłowania dokonania tych czynów ubezpieczone 

mienie zostało uszkodzone lub zniszczone 
 2  Za kradzież z włamaniem uważa się zabór ubezpieczonego mie-

nia z budynku (pomieszczenia) w miejscu ubezpieczenia, do którego 
sprawca dostał się po usunięciu lub sforsowaniu istniejących zabez-
pieczeń, używając siły i/lub narzędzi i pozostawił świadczące o tym 
ślady 

 3  Kradzież z włamaniem ma miejsce również wtedy, gdy sprawca do-
konał zaboru mienia, po tym jak:

 1) dostał się do budynku (pomieszczenia), w którym znajdowało 
się ubezpieczone mienie, używając podrobionego klucza; 

 2) dostał się do budynku (pomieszczenia), używając oryginalne-
go klucza, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub ra-
bunku dokonanego w miejscu ubezpieczenia lub poza nim; 

 3) ukrył się w budynku (pomieszczeniu) przed jego zamknięciem 
i pozostawił świadczące o tym ślady;

 4) włamał się do zamkniętego schowka znajdującego się w ubez-
pieczonym budynku (pomieszczeniu), względnie posłużył się 
przy otwieraniu tego schowka podrobionym kluczem lub innym 
narzędziem 

  W sytuacjach opisanych w pkt 1) i 4) wykorzystanie podrobione-
go klucza musi zostać potwierdzone przez policję  Klucz uważa się 
za podrobiony, jeżeli nie został wykonany na zlecenie uprawnionej 
osoby lub za jej zgodą  Sam fakt kradzieży ubezpieczonego mienia 
nie stanowi dowodu, że czyn ten został dokonany przy użyciu podro-
bionego klucza  

 4  Jeżeli w odniesieniu do takiego mienia, jak: wartości pieniężne, pa-
piery wartościowe, metale i kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie 
oraz inne rzeczy wartościowe uzgodniono w umowie ubezpieczenia, 
że Ubezpieczający zobowiązany jest przechowywać je w określo-
nych schowkach pod zamknięciem, takich jak: kasetki stalowe, sza-
fy stalowe, szafy pancerne, sejfy, to za kradzież z włamaniem uważa 
się również otwarcie takiego schowka przy użyciu klucza zdobytego 
w wyniku:

 1) włamania do innego schowka i kradzieży przechowywanego 
tam klucza, o ile schowek ten był przynajmniej tak samo zabez-
pieczony jak schowek, w którym znajdowało się ubezpieczone 
mienie;

 2) kradzieży schowka wraz z przechowywanym w nim kluczem, 
po uprzednim włamaniu się do pomieszczenia, w którym znaj-
dował się ten schowek;

 3) rabunku schowka wraz z przechowywanym w nim kluczem, 
w miejscu ubezpieczenia lub poza nim 

 5  Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia przez 
sprawcę, na skutek zastosowania wobec Ubezpieczającego lub 
jego pracowników w miejscu ubezpieczenia:

 1) przemocy fizycznej lub groźby pozbawienia życia lub zdrowia, 
żeby uniemożliwić w ten sposób jego opór przeciwko zaborowi 
mienia;

 2) groźby pozbawienia życia lub zdrowia, żeby na skutek zastra-
szenia dostarczył mu mienie do wskazanego miejsca, o ile miej-
sce, w którym doszło do przekazania mienia sprawcy znajdowa-
ło się w obrębie miejsca ubezpieczenia; 

 3) groźby pozbawienia życia lub zdrowia, w celu zmuszenia do ot-
warcia zamka, w tym zamka szyfrowego, lub usunięcia innego 
zabezpieczenia chroniącego ubezpieczone mienie  

  Rabunkiem jest również zabór mienia przy wykorzystaniu powsta-
łego nagle stanu fizycznego lub psychicznego Ubezpieczającego 
lub jednego z jego pracowników, spowodowanego przez wypadek 
lub inną przyczynę bez związku z użyciem alkoholu, narkotyków lub 
środków psychotropowych 

 6  Na równi z pracownikami Ubezpieczającego traktuje się osoby, któ-
rym Ubezpieczający pozostawił przejściowo pieczę nad ubezpieczo-
nym mieniem oraz osoby, którym zlecił ochronę miejsca ubezpiecze-
nia 

 7  Za wandalizm po włamaniu uważa się zniszczenie lub uszkodze-
nie ubezpieczonego mienia przez sprawcę, który dokonał włamania 
w rozumieniu ust  2-4 

 8  Za celowe uszkodzenie uważa się każde umyślne uszkodzenie lub 
zniszczenie ubezpieczonego mienia  Pomalowanie mienia (graffiti) 
jest uznawane za celowe uszkodzenie  

  Odpowiedzialność Allianz za szkody polegające na pomalowaniu 
(graffiti) ograniczona jest do limitu w wysokości 10 000 zł i nie obej-
muje szkód w mieniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 
szkód w ogrodzeniach  

 9  W ramach zakresu ubezpieczenia określonego w niniejszym para-
grafie Allianz zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty, 
poniesione przez Ubezpieczającego na: 

 1) naprawę uszkodzeń w dachach, sufitach, ścianach, podłogach; 
 2) naprawę lub wymianę uszkodzonych drzwi, zamków, okien, 

mebli, krat, rolet, żaluzji zabezpieczających, sejfów i innych 
schowków, systemów zabezpieczeń; 

 3) naprawę lub wymianę uszkodzonych witryn wystawowych 
(z wyjątkiem ich oszklenia) będących częścią ubezpieczonych 
budynków, jak również witryn wystawowych (z wyjątkiem ich 
oszklenia) znajdujących się poza budynkami, ale w obrębie miej-
sca ubezpieczenia; 

 4) dorobienie kluczy zastępczych do zamków w drzwiach oraz 
do sejfów lub innych schowków, jeżeli klucze oryginalne (w tym 
klucze elektroniczne) zostały utracone albo wymianę tego mie-
nia, jeżeli dorobienie kluczy zastępczych nie jest możliwe lub nie 
jest wskazane ze względów bezpieczeństwa; 
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  o ile szkody wymienione w pkt 1)-4) są skutkiem dokonanej kradzie-
ży z włamaniem lub rabunku, lub usiłowania dokonania tych czy-
nów 

  Koszty, o których mowa w ust  9, Allianz zrefunduje łącznie do limi-
tu w wysokości 50 000 zł ponad sumę ubezpieczenia lub limit odpo-
wiedzialności ustalony w umowie ubezpieczenia dla ryzyka kradzie-
ży z włamaniem lub rabunku mienia  

 10  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 
w wysokości 20 000 zł objęte są również szkody polegające na kra-
dzieży ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz bu-
dynków, takiego jak: kamery przemysłowe, napędy bram, elementy 
ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy itp , o ile było ono przytwierdzone 
do podłoża, budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego 
zabór bez użycia siły i/lub narzędzi  

 11  Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej – w ramach 
zakresu określonego w niniejszym paragrafie – ochrona ubezpiecze-
niowa nie obejmuje automatów wrzutowych na monety, parkoma-
tów, automatów do wydawania i/lub rozmieniania pieniędzy, w tym 
bankomatów oraz znajdującej się w nich gotówki  

§ 8. UBEZPIECZENIE OD UDERZENIA POJAZDU, DYMU, SADZY, 
UDERZENIA FALI DŹWIĘKOWEJ

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli do szkody 
w ubezpieczonym mieniu doszło w wyniku:

 1) uderzenia pojazdu;
 2) dymu i/lub sadzy;
 3) uderzenia fali dźwiękowej 
 2  Za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie w ubezpieczone mienie 

przez pojazd drogowy lub szynowy należący do osoby trzeciej lub 
przez przewożony tymi pojazdami ładunek 

 3  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej do łącznego limitu w wysoko-
ści 100 000 zł objęte są również szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu na skutek:

 1) uderzenia wózka widłowego lub innego pojazdu wykorzystywa-
nego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego; 

 2) uderzenia pojazdu drogowego należącego 
do Ubezpieczającego lub jego pracowników;

  oraz szkody: 
 3) w samych pojazdach wymienionych w pkt 1), o ile stanowią one 

przedmiot ubezpieczenia; 
 4) w ładunku przewożonym przez pojazdy wymienione w pkt 1), 

o ile mienie stanowiące ten ładunek jest przedmiotem ubezpie-
czenia 

 4  Za dym i/lub sadzę uważa się zawiesinę cząstek stałych w powie-
trzu, będącą skutkiem spalania lub tlenia się mienia w miejscu ubez-
pieczenia lub poza nim  

 5  Za falę dźwiękową uważa się falę uderzeniową powstałą w wyniku 
przekroczenia bariery dźwięku przez statek powietrzny 

§ 9. UBEZPIECZENIE MIENIA PODCZAS TRANSPORTU 

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała podczas jego transportu doko-
nywanego przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, przy uży-
ciu pojazdu należącego do Ubezpieczającego, w wyniku:

 1) ryzyka określonego w § 2-6  i 8 ;
 2) wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był trans-

port;
 3) kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu, 

za pomocą którego dokonywany był transport; 
 4) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mie-

niem;
 5) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany 

był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim 
dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transpor-
cie  Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przy-
najmniej ciągłego kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez 
co najmniej jedną osobę dokonującą transportu; 

 6) rabunku na skutek okoliczności opisanych w § 7  ust  5  
  Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń wymienio-

nych w ust  1  ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000 zł  
  Wyżej wymieniony limit odpowiedzialności nie dotyczy ryzyka trans-

portu w odniesieniu do wartości pieniężnych  O ile zakresem ubez-
pieczenia objęte jest takie ryzyko, zastosowanie ma osobny limit od-
powiedzialności uzgodniony dla niego w umowie ubezpieczenia 

 2  Obowiązkiem Ubezpieczającego jest:

 1) powierzenie transportu mienia pracownikom w wieku powyżej 
18 i poniżej 65 lat, przy czym osoba kierująca pojazdem powin-
na posiadać stosowne uprawnienia;

 2) przeprowadzenie transportu możliwie najkrótszą drogą oraz 
bez zbędnych postojów 

  W razie szkody powstałej na skutek niewypełnienia tych obowiąz-
ków zastosowanie mają postanowienia określone w § 28 

 3  Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczone-
go mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transpor-
tu, a za koniec transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym  
Szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej  

 4  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody w mieniu 
podczas transportu dokonywanego przez osoby trzecie na podsta-
wie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie 
usług logistycznych 

 5  Zakres ubezpieczenia określony w niniejszym paragrafie nie obej-
muje szkód powstałych na skutek:

 1) nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia mienia 
w pojeździe, za pomocą którego dokonywany był transport;

 2) przeładowania tego pojazdu ponad dopuszczalną jego ładow-
ność;

 3) zastosowania niewłaściwego opakowania lub jego braku;
 4) wilgotności atmosferycznej, opadów deszczu, śniegu, mrozu, 

wysokiej temperatury powietrza, chyba że szkoda z tych przy-
czyn powstała w następstwie wypadku pojazdu, za pomocą 
którego dokonywano transportu;

 5) złego stanu technicznego tego pojazdu;
 6) nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości 

przewożonego w nim mienia;
 7) nietrzeźwości lub stanu odurzenia kierującego pojazdem 
 6  Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje transportu:
 1) metali i kamieni szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych; 
 2) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki;
 3) towarów niebezpiecznych, których przewóz jest zabroniony 

na mocy obowiązujących przepisów; 
 4) żywych zwierząt;
 5) przesyłek pocztowych 

§ 10. UBEZPIECZENIE OD STŁUCZENIA SZYB LUB INNYCH 
PRZEDMIOTÓW 

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli do szkody 
w ubezpieczonym mieniu doszło w wyniku:

 1) stłuczenia; 
 2) pęknięcia i/lub porysowania 
 2  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
 1) oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i kon-

strukcji;
 2) okładziny szklane, szkliwione, kamienne i ceramiczne, o ile nie są 

elementem podłóg;
 3) reklamy neonowe i świetlne, szyldy, witryny wystawowe, znajdu-

jące się w obrębie miejsca ubezpieczenia;
 4) inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych oraz metali;
  o ile mienie wymienione w pkt 1)-4) nie stanowi zapasów (środków 

obrotowych) 
 3  W granicach limitu odpowiedzialności, ustalonego dla ryzyka stłu-

czenia szyb lub innych przedmiotów, odszkodowanie obejmuje tak-
że uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia i ustawienia 
rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym kosz-
ty ich transportu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, któ-
re uległo szkodzie 

§ 11. UBEZPIECZENIE OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ 
ZAMIESZKI, STRAJK, LOKAUT 

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku:

 1) zamieszek;
 2) strajku;
 3) lokautu 
 2  Za zamieszki uważa się zakłócanie porządku publicznego przez gru-

pę co najmniej 50 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec lu-
dzi i/lub mienia  

  Liczba osób biorących udział w zamieszkach powinna zostać po-
twierdzona na podstawie raportów posiadanych przez policję lub 
straż miejską  W razie braku możliwości uzyskania takiego potwier-
dzenia, Allianz wypłaci odszkodowanie, o ile rodzaj szkód wskazuje, 
że są one wynikiem zamieszek  
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 3  Za strajk uważa się planowo przeprowadzone i nastawione na kon-
kretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników sta-
nowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu 
ubezpieczenia lub co najmniej przez 50 osób, któremu towarzyszą 
akty agresji wobec ludzi i/lub mienia 

 4  Za lokaut uważa się celowe niedopuszczenie do pracy przez pra-
codawcę grupy pracowników stanowiącej co najmniej 10% ogó-
łu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej 
50 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i/lub mienia  

 5  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody po-
legające na kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego 
mienia powstałe w trakcie trwania w miejscu ubezpieczenia zamie-
szek, strajku lub lokautu 

§ 12. UBEZPIECZENIE OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ 
INNE NIENAZWANE RYZYKA ZEWNĘTRZNE

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu powstała w wyniku innego ryzyka niż 
określone w § 2–11 , o ile działało ono na to mienie bezpośrednio 
z zewnątrz  

 2  Za szkodę uważa się powstałą nagle niekorzystną fizyczną zmia-
nę w ubezpieczonym mieniu, powodującą konieczność jego napra-
wy, wymiany lub odtworzenia  Zmiana nie zmniejszająca warto-
ści użytkowej ubezpieczonego mienia, np  wgniecenie, odpryśnięcie 
lub zadrapanie, nie jest uważana za szkodę w rozumieniu niniejsze-
go paragrafu, chyba że dotyczy to środków obrotowych i obniża ich 
wartość handlową  

 3  Ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w niniejszym pa-
ragrafie nie są objęte szkody spowodowane przez:

 1) pierwotnie istniejące wady materiałowe, błędy konstrukcyjne i/
lub wadliwe wykonanie; 

 2) normalne zużycie, zestarzenie, ścieranie – również wtedy, gdy 
było to pośrednio najważniejszą przyczyną szkody; 

 3) kontaminację, tj  zanieczyszczenie, zakopcenie, pokrycie osa-
dem, zapylenie oraz korozję;

 4) wpływ warunków atmosferycznych, które należało uwzględnić 
z uwagi na porę roku lub warunki miejscowe, takich jak działa-
nie energii słonecznej, wilgotności atmosferycznej, suchości po-
wietrza; 

 5) kurczenie się, rozciąganie oraz pękanie;
 6) wewnętrzne psucie się mienia;
 7) działanie mikroorganizmów, zwierząt lub roślin, drobnoustrojów, 

wirusów chorobotwórczych, zmiany genetyczne;
 8) naturalne właściwości mienia;
 9) działanie wody gruntowej;
 10) przerwę w działaniu lub wadliwe działanie klimatyzacji, ogrze-

wania lub chłodzenia, w tym chłodzenia zapasów;
 11) działanie ciekłych mas szkła lub metalu;
 12) suszę lub wysychanie;
 13) obróbkę lub przetwarzanie;
 14) kradzież „zwykłą”, tj  kradzież bez śladów włamania, niewyjaś-

nione zaginięcie mienia, oszustwo, defraudację, sprzeniewierze-
nie 

  Allianz wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zaist-
nienia zdarzeń określonych w pkt 3), 5), 6), 10), 11), o ile ryzyko będą-
ce przyczyną powstania tych zdarzeń było objęte zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej 

  Do wyłączeń określonych w pkt 1) –7) odnosi się, co następuje: po-
wstałe w wyniku zaistnienia tych zdarzeń szkody następcze w ubez-
pieczonym mieniu otaczającym są objęte zakresem ochrony ubez-
pieczeniowej  

§ 13. UBEZPIECZENIE OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ 
RYZYKA WEWNĘTRZNE 

 1  Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda 
w ubezpieczonym mieniu – z ograniczeniem do budynków, budowli, 
maszyn i urządzeń – powstała w wyniku innego ryzyka niż określo-
ne w § 2-12 , o ile działało ono na to mienie od wewnątrz  

 2  W ramach zakresu ubezpieczenia określonego w niniejszym para-
grafie ochroną ubezpieczeniową do wysokości limitów odpowie-
dzialności uzgodnionych w umowie ubezpieczenia objęte są m  in :

 1) szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń, w tym awarii 
będącej następstwem błędu w obsłudze, dostania się ciała ob-
cego, rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej, błędów 
konstrukcyjnych, projektowych, montażowych, wadliwego wy-
konania, wad materiałowych, niedoboru chłodziw, smarów, ole-
jów;

 2) szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach powsta-
łe na skutek niezachowania parametrów prądu, tj  przepięcia, 
zwarcia, przetężenia, bez związku z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi  

  Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód elektrycz-
nych powstałych w generatorach energii elektrycznej i transforma-
torach o mocy powyżej 1000 kVA oraz w silnikach o mocy powyżej 
1000 kW 

 3  Za szkodę uważa się powstałą nagle, niekorzystną fizyczną zmia-
nę w ubezpieczonym mieniu powodującą konieczność jego naprawy, 
wymiany lub odtworzenia  Zmiana nie zmniejszająca wartości użyt-
kowej ubezpieczonego mienia np  wgniecenie, odpryśnięcie lub za-
drapanie, nie jest uważana za szkodę w rozumieniu niniejszego pa-
ragrafu 

 4  Ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w niniejszym pa-
ragrafie nie są objęte szkody spowodowane przez: 

 1) normalne zużycie, zestarzenie, ścieranie – również wtedy, gdy 
było to pośrednio najważniejszą przyczyną szkody; 

 2) kontaminację, tj  zanieczyszczenie, zakopcenie, pokrycie osa-
dem, zapylenie oraz korozję, chyba że ryzyko będące przyczyną 
powstania tych zdarzeń było objęte zakresem ochrony ubezpie-
czeniowej;

 3) wpływ warunków atmosferycznych, które należało uwzględnić 
z uwagi na porę roku lub warunki miejscowe, takich jak działa-
nie energii słonecznej, wilgotności atmosferycznej, suchości po-
wietrza;

 4) osiadanie ziemi na skutek eksploatacji powierzchniowej lub 
podziemnej;

 5) suszę lub wysychanie 
  Do wyłączeń określonych w pkt 1) –3) odnosi się, co następuje: po-

wstałe w wyniku zaistnienia tych zdarzeń szkody następcze w ubez-
pieczonym mieniu otaczającym są objęte zakresem ochrony ubez-
pieczeniowej  

 5  W ramach zakresu ubezpieczenia określonego w niniejszym para-
grafie ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają szkody:

 1) w częściach i materiałach eksploatacyjnych, które w okresie 
użytkowania muszą być wielokrotnie wymieniane z uwagi na ich 
zużywanie się;

 2) powstałe podczas testów, ruchów i obciążeń próbnych lub gdy 
przedmiot ubezpieczenia był używany w sposób i do celów in-
nych niż te, do których jest przeznaczony 

 6  Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte szkody, za które 
odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, pro-
ducent lub wykonawca usługi, chyba że osoba ta kwestionuje obo-
wiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie 
posiada wystarczających środków na pokrycie szkody  W takiej sy-
tuacji Allianz wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, a pra-
wo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody, zgodnie z § 31  
przechodzi na Allianz  

§ 14. OGÓLNE WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1  W uzupełnieniu do wyłączeń określonych w § 2-13 , mających zasto-
sowanie wyłącznie do ryzyk lub grup ryzyk do których zostały przy-
pisane w ramach przytoczonych powyżej paragrafów, zakres ochro-
ny ubezpieczeniowej określony w niniejszych OWUMP bez względu 
na współdziałające przyczyny, nie obejmuje szkód spowodowanych 
przez:

 1) wojnę, działania noszące znamiona wojny, inwazję, inne wrogie 
działania obcych państw, wojnę domową, stan wojenny, stan 
wyjątkowy, przewrót wojskowy, bunt w siłach zbrojnych, rebe-
lię, rewolucję, powstanie, jak również działania podejmowane 
w celu kontroli, zapobieżenia lub powstrzymania tych zjawisk 
oraz działania represyjne stosowane przez organy władzy;

 2) terroryzm, przez który rozumie się jakiekolwiek działania osoby, 
grupy osób albo grup osób lub organizacji, mające podłoże po-
lityczne, religijne, etniczne, ideologiczne lub inne o podobnym 
charakterze, podejmowane w celu zastraszenia społeczeństwa 
lub jego części i/lub wywarcia wpływu na rząd lub inne władze 
publiczne poprzez użycie siły lub groźbę jej użycia; 

 3) energię i paliwo jądrowe, promieniowanie jonizujące, skaże-
nie radioaktywne, którego źródłem jest jakiekolwiek paliwo ją-
drowe, odpady nuklearne lub związki będące wynikiem spala-
nia paliwa jądrowego, izotopy promieniotwórcze, broń lub inne 
urządzenia wytwarzające lub wykorzystujące energię jądrową 
bądź substancje radioaktywne;

 4) choroby, epidemie, wirusy i inne drobnoustroje chorobotwórcze; 
 5) działanie wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, itp ;
 6) zdarzenia, za które odpowiedzialność jest regulowana przez 

prawo górnicze lub geologiczne; 



– 12 –

 7) działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego 
lub jego reprezentantów określonych w § 30  

 2  Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej, zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 2–13  nie obejmuje szkód 
w budynkach i budowlach w trakcie ich budowy, przebudowy lub 
montażu oraz w znajdującym się w nich mieniu 

§ 15. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

 1  Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazane w umowie ubezpie-
czenia mienie, stanowiące własność Ubezpieczającego, mie-
nie przewłaszczone na zabezpieczenie i/lub mienie powierzo-
ne Ubezpieczającemu przez osoby trzecie, w celu zgodnym z wolą 
właściciela  

  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: budynki i budowle, nakłady 
inwestycyjne (adaptacyjne), maszyny i urządzenia, wyposażenie, za-
pasy (środki obrotowe), mienie pracownicze, wartości pieniężne  

 2  W rozumieniu niniejszych OWUMP 
 1) za budynki i budowle uznaje się obiekty spełniające wymogi de-

finicji zawartych w Prawie Budowlanym;
 2) za nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) uznaje się koszty ponie-

sione przez Ubezpieczającego na roboty wykończeniowe, insta-
lacje, remonty i/lub adaptacje w obiektach lub pomieszczeniach 
nie będących własnością Ubezpieczającego, a przez niego użyt-
kowanych na podstawie stosownego tytułu prawnego;

 3)  za maszyny i urządzenia uznaje się przedmioty ruchome, stano-
wiące wyposażenie techniczne przedsiębiorstwa oraz maszy-
ny i urządzenia związane z podłożem, łącznie z ich podstawa-
mi fundamentowymi i/lub obmurowaniami, nie ujęte pod innymi 
pozycjami ubezpieczonego mienia;

 4) za wyposażenie uznaje się przedmioty i elementy ruchome sta-
nowiące wykończenie i/lub wystrój danego obiektu lub po-
mieszczenia oraz niskocenne składniki majątku, nie ujęte pod in-
nymi pozycjami ubezpieczonego mienia; 

 5) za zapasy (środki obrotowe) uznaje się towary, którymi 
Ubezpieczający handluje, materiały, surowce, komponenty, pół-
produkty, produkty niewykończone, produkcję w toku oraz pro-
dukty gotowe;

 6) za mienie pracownicze uznaje się mienie należące do pracowni-
ków Ubezpieczającego zatrudnionych na podstawie stosownych 
umów, za wyłączeniem wartości pieniężnych oraz wyrobów jubi-
lerskich; 

 7) za wartości pieniężne uznaje się gotówkę w walucie krajowej i/
lub zagranicznej  

 3  Jeżeli zostało to uzgodnione w umowie ubezpieczenia, przedmiotem 
ubezpieczenia mogą być objęte również:

 1) dokumenty wartościowe, czeki, weksle, talony, znaki skarbowe 
oraz inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, z wyłą-
czeniem wszelkiego rodzaju kart wydawanych przez banki;

 2) metale i kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki 
oraz inne rzeczy wartościowe;

 3) nośniki danych, oprogramowanie, koszty odtworzenia danych; 
 4) modele, wzory, prototypy, eksponaty wystawowe oraz mienie 

nieużywane do bieżącej działalności;
 5) pojazdy pracowników, ale wyłącznie podczas postoju w obrębie 

miejsca ubezpieczenia  
 4  W myśl niniejszych OWUMP przedmiotem ubezpieczenia nie mogą 

być:
 1) akweny wodne, ziemia, grunty i uprawy rolne;
 2) napowietrzne linie przesyłowe, jeżeli znajdują się dalej niż 

150 m poza obrębem miejsca ubezpieczenia;
 3) tunele oraz maszyny i urządzenia eksploatowane pod ziemią;
 4) mienie znajdujące się poza linią brzegową akwenów wodnych;
 5) instalacje do przygotowania paliwa jądrowego wraz z całym 

mieniem im towarzyszącym; 
 6) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki oraz mienie prze-

znaczone do likwidacji  
 5  W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, w odniesieniu 

do zbytego mienia, umowa ulega rozwiązaniu z dniem zbycia, chy-
ba że Allianz wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie praw z umowy 
na nabywcę przedmiotu i jej kontynuację 

§ 16. NAKŁADY NA OGRANICZENIE SZKODY. UBEZPIECZENIE 
KOSZTÓW DODATKOWYCH

 1  Allianz zrefunduje w granicach łącznej sumy ubezpieczenia lub li-
mitu odpowiedzialności uzgodnionego dla danej umowy ubez-
pieczenia poniesione przez Ubezpieczającego koszty doraźnych 
działań zapobiegających bezpośrednio zagrażającej szkodzie lub 

zmniejszających skutki już zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowe-
go, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile były one konieczne 
i stosowne do zaistniałych okoliczności  Jeżeli nakłady zostały ponie-
sione na pisemne polecenie Allianz, to wtedy zostaną zrefundowane 
w całości nawet wówczas, jeżeli łącznie z odszkodowaniem za szko-
dę w mieniu przekraczają łączną sumę ubezpieczenia lub limit od-
powiedzialności uzgodniony dla danej umowy ubezpieczenia 

 2  O ile w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono innego limitu odpo-
wiedzialności, Allianz zrefunduje łącznie do wysokości 20% wartości 
szkody w mieniu, jednak nie więcej niż do 200 000 zł, ponad łączną 
sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności uzgodniony dla da-
nej umowy ubezpieczenia, uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z:

 1) pracami porządkowymi w miejscu wystąpienia szkody, łącznie 
z odgruzowywaniem, rozbiórką pozostałości po szkodzie, ich 
wywozem na najbliższe możliwe składowisko oraz składowa-
niem, zniszczeniem lub utylizacją  Koszty związane z oczyszcza-
niem gleby i wody nie są objęte zakresem ochrony ubezpiecze-
niowej;

 2) koniecznymi zmianami budowlanymi oraz demontażem i po-
nownym montażem nieuszkodzonego mienia, w celu dokonania 
naprawy lub wymiany mienia dotkniętego szkodą;

 3) akcją gaśniczą i/lub ratowniczą, a w szczególności koszty na-
pełnienia wodą basenów przeciwpożarowych oraz koszty wody 
z sieci wodociągowej, zużytej na koszt Ubezpieczającego do ga-
szenia pożaru 

 3  Allianz zrefunduje ponad łączną sumę ubezpieczenia lub ponad li-
mit odpowiedzialności ustalony dla danej umowy ubezpieczenia, 
ale w granicach limitu (sumy ubezpieczenia) na pierwsze ryzyko 
ustalonego dla danej pozycji, uzgodnione w umowie ubezpieczenia:

 1) koszty dodatkowe wynikające ze wzrostu cen; 
  Refundacji podlegają niezbędne dodatkowe koszty wynikają-

ce ze wzrostu cen, do jakiego doszło w okresie pomiędzy po-
wstaniem szkody a zakończeniem odtworzenia mienia dotknię-
tego szkodą  Jeżeli Ubezpieczający nie rozpoczął bezzwłocznie 
odtworzenia mienia, refundacji podlegają jedynie te koszty, ja-
kie powstałyby nawet wówczas, gdyby odtworzenia dokonano 
w sposób bezzwłoczny  

 2) koszty dodatkowe wynikające z poleceń uprawnionych orga-
nów władzy;

  Refundacji podlegają koszty dostosowania odtwarzanego mie-
nia do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm 
oraz koszty wynikające z tego, że w związku z koniecznością do-
konania tych zmian nie jest możliwe wykorzystanie nadających 
się jeszcze do dalszego użycia pozostałości po mieniu dotknię-
tym szkodą, np  koszty jego rozbiórki, demontażu i wywozu po-
zostałości  

  Jeżeli odtworzenie mienia z powodu urzędowych ograniczeń 
może zostać dokonane wyłącznie w innym miejscu, koszty te 
podlegają refundacji tylko w takiej wysokości, w jakiej powstały-
by, jeżeli odtworzenie nastąpiłoby w miejscu ubezpieczenia  

  Jeżeli polecenia władz z wyznaczeniem terminów ich realizacji 
zostały wydane przed wystąpieniem szkody, koszty dodatkowe 
określone w niniejszym punkcie nie są objęte zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej  

 3) koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej i księgowej;
  Refundacji podlegają koszty odtworzenia akt, planów, projek-

tów, ksiąg rachunkowych, jeżeli ich odtworzenie jest koniecz-
ne i zostanie dokonane w okresie do dwóch lat od wystąpienia 
szkody 

 4) koszty odtworzenia danych i oprogramowania; 
  Refundacji podlegają koszty odtworzenia danych i oprogramo-

wania utraconych w następstwie zniszczenia lub uszkodzenia 
nośnika, na którym były zapisane, o ile za uszkodzenie tego noś-
nika Allianz jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie zgodnie 
z § 2–13 

 5) koszty rzeczoznawców 
  Refundacji podlegają koszty, które zgodnie z postanowieniami 

§ 29  ust  2  pkt 5) zobowiązany jest ponieść Ubezpieczający, o ile 
wartość szkody w mieniu przekracza 50 000 zł  

§ 17. MIEJSCE UBEZPIECZENIA

 1  Miejscem ubezpieczenia jest miejsce lub miejsca prowadzenia dzia-
łalności przez Ubezpieczającego, wymienione w umowie ubezpie-
czenia z podaniem adresu  Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko 
wówczas, jeżeli szkoda rzeczowa powstała w obrębie miejsca ubez-
pieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia  

 2  Za miejsce ubezpieczenia uważa się również należące 
do Ubezpieczającego lub pozostające w jego dyspozycji:
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 1) place postojowe, połączeniowe bocznice kolejowe i przyłącze-
nia dróg wodnych; 

 2) wydzielone i oznakowane parkingi, nawet wtedy gdy stanowią 
teren innego przedsiębiorstwa  

  Jeżeli w związku z bezpośrednio zagrażającą szkodą w mieniu, 
za którą zgodnie z niniejszymi OWUMP Allianz ponosiłoby odpo-
wiedzialność odszkodowawczą, Ubezpieczający w celach ratunko-
wych usunął z miejsca ubezpieczenia mienie narażone na powsta-
nie szkody i w związku z tym zostało ono uszkodzone, zniszczone lub 
utracone podczas przenoszenia czy transportu, lub uległo szkodzie 
w miejscu, do którego zostało przeniesione – to szkoda ta jest objęta 
zakresem ochrony ubezpieczeniowej, chyba że powstała na skutek 
działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego 
lub jego reprezentantów 

 3  Przy ubezpieczeniu mienia podczas transportu (§ 9 ) za miejsce 
ubezpieczenia uznaje się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chy-
ba że w umowie ubezpieczenia uzgodniono inaczej 

 4  Ubezpieczenie zewnętrzne 
  O ile zostało to uzgodnione w umowie ubezpieczenia, ochrona ubez-

pieczeniowa do wysokości ustalonego limitu odpowiedzialności 
obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu 
doszło w momencie, gdy w związku z remontem, naprawą, wypoży-
czeniem, adaptacją lub ekspozycją mienie to czasowo znajdowało 
się poza miejscem ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpie-
czenia, ale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  Ustalenie powyższe nie dotyczy szkód powstałych w wyniku: 
 1) innego nienazwanego ryzyka zewnętrznego wg § 12 ;
 2) ryzyka wewnętrznego wg § 13  
  Ubezpieczenie zewnętrzne w zakresie: kradzież z włamaniem lub ra-

bunek, wandalizm po włamaniu, celowe uszkodzenie wg § 7  obo-
wiązuje wyłącznie wtedy, gdy standard zabezpieczeń przeciwkra-
dzieżowych w miejscu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie 
jest co najmniej taki sam jak w miejscu ubezpieczenia określonym 
w umowie ubezpieczenia  

§ 18. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK I KONIEC 
OKRESU UBEZPIECZENIA 

 1  Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje z chwilą otrzymania 
przez Allianz od Ubezpieczającego lub od osoby przez niego upo-
ważnionej pisemnego oświadczenia woli, że oferta ubezpieczenia, 
którą Allianz przygotowało, opierając się na danych i informacjach 
zawartych w otrzymanym kwestionariuszu ubezpieczeniowym lub 
innych dokumentach, została zaakceptowana 

 2  Kwestionariusz ubezpieczeniowy lub inny dokument złożony przez 
Ubezpieczającego lub osobę działającą w jego imieniu w celu przy-
gotowania oferty powinien zawierać przynajmniej następujące 
dane: 

 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, NIP;
 2) rodzaj i charakterystykę działalności prowadzonej przez 

Ubezpieczającego;
 3) okres ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, miejsce lub miejsca 

ubezpieczenia;
 4) wysokość sum ubezpieczenia poszczególnych kategorii mienia;
 5) informacje o liczbie, wysokości i przyczynach szkód w mieniu 

w ostatnich trzech latach;
 6) informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz prze-

ciwkradzieżowych  
  Allianz może wymagać od Ubezpieczającego innych, dodatkowych 

informacji, jeśli uzna, że już otrzymane nie wystarczają do właściwej 
oceny ryzyka 

 3  Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Allianz 
wszystkie znane okoliczności, o które Allianz pytało w kwestionariu-
szu lub innych pismach przed zawarciem umowy  Ubezpieczający 
zobowiązany jest również do zgłaszania Allianz, w trakcie obowią-
zywania umowy ubezpieczenia, zmiany powyższych okoliczności 
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości  Allianz nie pono-
si odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem po-
wyższych obowiązków nie zostały podane do jego wiadomości  

 4  Allianz udostępnia ogólne warunki ubezpieczenia przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia 

 5  Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa na pod-
stawie umowy ubezpieczenia (polisy lub innego dokumentu ubez-
pieczenia potwierdzającego jej zawarcie) rozpoczyna się od dnia 
następnego po dniu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty, 
od godz  0:00 

 6  Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia jest za-
wierana na okres roczny  W razie zawarcia umowy ubezpiecze-
nia na okres dłuższy niż rok, każda ze stron może ją rozwiązać 
z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

każdego okresu rocznego, przesyłając wypowiedzenie listem pole-
conym na ostatni adres podany przez drugą stronę  

 7  Strony mogą postanowić, że umowa ubezpieczenia zawarta 
na okres jednego roku będzie automatycznie przedłużona na na-
stępne okresy roczne, jeżeli nie zostanie wypowiedziana najpóźniej 
na 30 dni przed datą odnowienia na kolejny rok, a składka za na-
stępny okres ubezpieczenia zostanie wpłacona w terminie 14 dni 
od daty rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczenia  Do przedłu-
żonej umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warun-
ki ubezpieczenia obowiązujące w dniu rozpoczęcia nowego okre-
su ubezpieczenia, o ile zostały wcześniej zaakceptowane przez 
Ubezpieczającego  

 8  Allianz zakłada, że w razie przedłużenia umowy ubezpieczenia 
aktualne pozostają informacje podane przez Ubezpieczającego 
w kwestionariuszu ubezpieczeniowym i w innych pismach, które 
miały wpływ na ocenę ryzyka przyjętego do ubezpieczenia  Jeżeli 
informacje te nie są już aktualne, Ubezpieczający ma obowiązek za-
wiadomić Allianz o zaistniałych zmianach istotnych dla oceny ryzy-
ka 

 9  Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okre-
sie 30 dni, a jeżeli jest przedsiębiorcą – w okresie 7 dni, licząc 
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli została ona zawarta 
na okres dłuższy niż sześć miesięcy  

 10  Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia zachodzi zmia-
na rodzaju lub sposobu prowadzenia działalności przez 
Ubezpieczającego, powodująca zwiększenie ryzyka wystąpie-
nia szkody i/lub zwiększenie potencjalnego jej rozmiaru, wówczas 
Allianz uprawnione jest do naliczenia dodatkowej składki od dnia, 
w którym zmiana taka nastąpiła, jednak nie wcześniej niż od po-
czątku okresu ubezpieczenia  W przypadku braku zgody na opła-
cenie dodatkowej składki Ubezpieczający uprawniony jest do od-
stąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni 
od otrzymania żądania Allianz do opłacenia podwyższonej skład-
ki  Jeżeli ujawniona zmiana pociąga za sobą takie zwiększenie ryzy-
ka, że Allianz nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało 
o tym wcześniej, wówczas jest uprawnione do wypowiedzenia umo-
wy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym powzięło 
informację na ten temat 

 11  W razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedze-
nia tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragra-
fu, Ubezpieczający zobowiązany jest od opłacenia składki za okres, 
w którym Allianz udzielało ochrony ubezpieczeniowej  

 12  Jeżeli do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia do-
szło po opłaceniu składki, Ubezpieczającemu przysługuje prawo 
do jej zwrotu w części odpowiadającej niewykorzystanemu okreso-
wi ubezpieczenia 

 13  Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego lub Allianz następuje w formie pisemnej, pod ry-
gorem nieważności 

§ 19. SUMA UBEZPIECZENIA. WARTOŚĆ UBEZPIECZENIOWA 
PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA. UBEZPIECZENIE ZAPASÓW 
NA SUMY ZMIENNE

 1  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczenio-
wej danego przedmiotu ubezpieczenia, ustalonej wg zasad określo-
nych w ust  2  pkt 1), 2) lub 3)  Suma ubezpieczenia jest ustalana od-
dzielnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i stanowi 
górną granicę odpowiedzialności Allianz za szkodę powstałą w da-
nym przedmiocie ubezpieczenia, chyba że uzgodniono inny limit od-
powiedzialności  Suma ubezpieczenia lub limit są zawsze ustalane 
przez Ubezpieczającego i na jego odpowiedzialność 

 2  Wartością ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia może być:
 1) wartość odtworzeniowa (nowa) w odniesieniu do:
 a) budynków i budowli – jest to kwota środków finansowych 

niezbędna do wybudowania w danym miejscu ubezpiecze-
nia nowego obiektu o takich samych wymiarach, konstrukcji 
i standardzie wykończenia, jak obiekt stanowiący przedmiot 
ubezpieczenia, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 
kosztów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu,

 b) maszyn, urządzeń, wyposażenia, nakładów adaptacyjnych 
oraz innego mienia – jest to kwota środków finansowych 
niezbędna do zakupu lub odtworzenia mienia o takich sa-
mych lub najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych 
i jakościowych jak mienie będące przedmiotem ubezpiecze-
nia,

 c) zapasów (środków obrotowych) – jest to kwota środków fi-
nansowych odpowiadająca najwyższej przewidywanej 
w okresie ubezpieczenia cenie ich nabycia lub kosztowi wy-
tworzenia;
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  Jeżeli stopień zużycia technicznego mienia w momencie zgłosze-
nia do ubezpieczenia przekracza 60% jego wartości odtworze-
niowej (nowej), to może ono zostać ubezpieczone wyłącznie wg 
wartości rzeczywistej 

 2) wartość rzeczywista (techniczna) jest to wartość, jaka wynika 
z wartości odtworzeniowej (nowej) mienia pomniejszonej o sto-
pień jego faktycznego zużycia technicznego; 

 3) wartość księgowa brutto jest to ewidencyjna wartość począt-
kowa mienia, stanowiąca cenę jego nabycia lub koszt wytwo-
rzenia z uwzględnieniem zwiększenia wartości w wyniku ulep-
szeń oraz przeszacowań dokonanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 

 3  Zapasy mogą zostać ubezpieczone na stałą sumę ubezpiecze-
nia lub jeżeli stan zapasów w okresie ubezpieczenia będzie ulegał 
znacznym zmianom – na sumy zmienne  

  W razie ubezpieczenia zapasów na sumy zmienne stosuje się nastę-
pujące postanowienia:

 1) zadeklarowana suma ubezpieczenia zapasów powinna odpo-
wiadać najwyższej przewidywanej dziennej wartości stanu za-
pasów w okresie ubezpieczenia; 

 2) przy zawarciu umowy ubezpieczenia Allianz pobiera skład-
kę minimalną w wysokości stanowiącej co najmniej 50% skład-
ki, wyliczonej przez zastosowanie stawki uzgodnionej dla zapa-
sów – do sumy ubezpieczenia zapasów; 

 3) najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ubez-
pieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić Allianz 
wykaz zawierający wartości stanów zapasów na ostatni dzień 
każdego miesiąca trwania umowy ubezpieczenia  Jeżeli okres 
ubezpieczenia kończy się innego dnia niż ostatni dzień miesiąca, 
zgłoszenie za ostatni miesiąc powinno dotyczyć wartości stanu 
zapasów na ostatni dzień okresu ubezpieczenia; 

 4) składkę należną otrzymuje się przez zastosowanie stawki 
uzgodnionej dla zapasów do kwoty stanowiącej średnią aryt-
metyczną obliczoną na podstawie wartości zapasów zgłoszo-
nych zgodnie z pkt 3); 

 5) jeżeli wyliczona zgodnie z pkt 4) składka należna jest wyższa 
od pobranej składki minimalnej, Ubezpieczający zobowiązany 
jest do opłacenia powstałej różnicy na podstawie otrzymanego 
od Allianz aneksu do umowy ubezpieczenia, w terminie w nim 
określonym, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia wystawienia 
aneksu 

 4  Na pisemny wniosek Ubezpieczającego lub osoby przez niego upo-
ważnionej suma ubezpieczenia danej pozycji może zostać zmniej-
szona lub podwyższona  Obniżenie sumy ubezpieczenia staje się 
skuteczne z dniem wskazanym we wniosku, zaś jej podwyższenie 
dopiero po otrzymaniu od Allianz potwierdzenia na piśmie lub dro-
gą elektroniczną 

§ 20. NIEDOUBEZPIECZENIE. NADUBEZPIECZENIE. 
UBEZPIECZENIE PREWENCYJNE

 1  Jeżeli suma ubezpieczenia danej kategorii mienia, do której należy 
mienie dotknięte szkodą jest niższa od wartości ubezpieczeniowej 
tej kategorii mienia bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie-
doubezpieczenie), wówczas Allianz zmniejszy należne odszkodowa-
nie w takiej samej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tej katego-
rii mienia pozostaje do jej wartości ubezpieczeniowej 

  Zasada powyższa nie ma zastosowania:
 1) jeżeli niedoubezpieczenie tej kategorii mienia, do której należy 

mienie dotknięte szkodą, nie przekracza 20%; 
 2) w odniesieniu do szkód całkowitych w rozumieniu § 22  ust  2 ;
 3) w odniesieniu do nakładów poniesionych przez 

Ubezpieczającego na ograniczenie szkody w mieniu;
 4) w odniesieniu do pozycji mienia oraz kosztów ubezpieczonych 

na pierwsze ryzyko 
 2  W celu uniknięcia niedoubezpieczenia Ubezpieczający może wyku-

pić ubezpieczenie prewencyjne na wypadek wzrostu wartości mie-
nia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania 
wartości mienia już zgłoszonego do ubezpieczenia  Ubezpieczenie 
prewencyjne to dodatkowa kwota wymieniona jako oddzielna pozy-
cja w umowie ubezpieczenia, którą wykorzystuje się do wyrównania 
niedoubezpieczenia stwierdzonego w razie powstania szkody  

 3  Jeżeli suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą jest wyższa 
od jego wartości ubezpieczeniowej (nadubezpieczenie), to Allianz 
odpowiada wyłącznie do wysokości faktycznie poniesionej szkody 

§ 21. USTALENIE SKŁADKI. PŁATNOŚĆ SKŁADKI

 1  Składka należna za udzielanie ochrony ubezpieczeniowej jest wy-
znaczana przez iloczyn sumy ubezpieczenia i stawki wyrażonej 
w promilach lub procentach bądź kwotowo dla danej kategorii mie-
nia  Wysokość stawki ustala każdorazowo Allianz na podstawie in-
dywidualnej oceny zagrożeń wynikających z prowadzonej przez 
Ubezpieczającego działalności, z uwzględnieniem m  in : zabezpie-
czeń przeciwpożarowych i innych zabezpieczeń, zakresu ochrony, 
wysokości franszyzy redukcyjnej, liczby i wysokości szkód w mieniu 
oraz obowiązującej taryfy stawek 

 2  Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przelewem na rachunek 
bankowy Allianz wskazany w umowie ubezpieczenia, jednorazowo 
z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że uzgodniono płatność 
ratalną  Przy płatności co pół roku składka podwyższana jest o 3%, 
a co kwartał o 5% 

 3  Składka ubezpieczeniowa lub jej rata powinna być opłacona w ter-
minie określonym w umowie ubezpieczenia  Składkę uważa się 
za opłaconą w terminie, jeżeli przed upływem wyznaczonego termi-
nu płatności: 

 1) rachunek bankowy Allianz został uznany przez wpłacenie odpo-
wiedniej kwoty;

 2) Ubezpieczający złożył w banku polecenie przelewu skład-
ki w wymaganej wysokości na konto Allianz, a na jego rachun-
ku bankowym znajdowała się wystarczająca do zrealizowania 
tego przelewu kwota wolnych środków pieniężnych 

 4  Jeżeli Allianz ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłace-
niem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata 
nie zostanie opłacona w terminie płatności, Allianz może wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty skład-
ki za okres, za który ponosiło odpowiedzialność  W braku wypowie-
dzenia umowy, wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała 
niezapłacona składka 

 5  Jeżeli w umowie ubezpieczenia uzgodniono płatność składki w ra-
tach, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w terminie, Allianz 
może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty zaległej raty skład-
ki z zagrożeniem, że brak płatności w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego, spowoduje usta-
nie odpowiedzialności Allianz  W przypadku, gdy brak jest takie-
go wezwania ze strony Allianz, ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje, 
a Allianz przysługuje składka za cały okres udzielanej ochrony ubez-
pieczeniowej  

 6  Zaleganie z płatnością składki przez Ubezpieczającego za okres, 
w którym Allianz ponosi lub ponosił odpowiedzialność, jest podsta-
wą do windykacji należnej składki wraz odsetkami ustawowymi 

 7  Jeżeli wypłata odszkodowania następuje w czasie, gdy 
Ubezpieczający opóźnia się z płatnością kolejnej raty składki, 
Allianz jest uprawnione do potrącenia z kwoty odszkodowania raty 
składki wymagalnej na dzień wypłaty odszkodowania  

 8  Zapłata kwoty niższej od składki lub raty składki określonej w umo-
wie ubezpieczenia nie będzie uznawana przez Allianz jako wywią-
zanie się Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki lub raty 
składki, chyba że niedopłata nie przekracza 10% należnej kwo-
ty i była wynikiem błędu lub niedopatrzenia  W takim wypadku 
Ubezpieczający, po otrzymaniu stosownej informacji z Allianz, ma 
obowiązek niezwłocznie dopłacić brakującą część składki  

 9  W odniesieniu do umów z okresem ubezpieczenia krótszym lub 
dłuższym niż jeden rok, składkę oblicza się proporcjonalnie do okre-
su, przez jaki udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, według 
zasady proporcjonalnego naliczania do liczby dni trwania ochrony 

 10  Składka nie podlega indeksacji 

§ 22. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA 

 1  Szkoda częściowa 
  Jeżeli stopień uszkodzenia mienia uzasadnia i pozwala na doko-

nanie jego naprawy, a szacowany koszt naprawy łącznie z wartoś-
cią pozostałości po szkodzie jest niższy od wartości ubezpieczenio-
wej tego mienia bezpośrednio przed powstaniem szkody, to Allianz 
zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty jego naprawy, 
w tym koszty transportu, demontażu i montażu, maksymalnie do tej 
wartości ubezpieczeniowej, w granicach sumy ubezpieczenia tego 
mienia lub uzgodnionego w odniesieniu do tego mienia limitu odpo-
wiedzialności 

  W wypadku szkody częściowej w mieniu ubezpieczonym na wartość 
odtworzeniową (nową), wartość rzeczywistą lub wartość księgo-
wą brutto, przy wyliczaniu odszkodowania nie będzie uwzględniany 
stopień zużycia technicznego mienia dotkniętego szkodą  

 2  Szkoda całkowita 
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  Jeżeli doszło do utraty mienia lub zostało ono uszkodzone w takim 
stopniu, że jego naprawa nie jest możliwa lub zasadna, ponieważ 
nawet po jej dokonaniu mienie to nie odzyskałoby dotychczasowej 
funkcjonalności, wówczas Allianz wypłaci odszkodowanie rów-
ne wartości ubezpieczeniowej tego mienia bezpośrednio przed po-
wstaniem szkody, w granicach jego sumy ubezpieczenia lub uzgod-
nionego w odniesieniu do tego mienia limitu odpowiedzialności 

  W wypadku szkody całkowitej w mieniu ubezpieczonym na wartość 
odtworzeniową (nową) lub wartość księgową brutto przy wylicza-
niu odszkodowania nie będzie uwzględniany stopień zużycia tech-
nicznego mienia, według stanu bezpośrednio przed powstaniem 
szkody 

  W wypadku szkody całkowitej w mieniu ubezpieczonym na wartość 
rzeczywistą, przy wyliczaniu odszkodowania uwzględniany będzie 
stopień zużycia technicznego mienia dotkniętego szkodą, według 
stanu bezpośrednio przed powstaniem szkody  

  Jeżeli w procesie likwidacji szkody całkowitej w mieniu ubezpieczo-
nym na wartość księgową brutto okaże się, że wartość ta jest wyż-
sza od wartości odtworzeniowej (nowej) tego mienia, to wówczas 
górną granicę odpowiedzialności Allianz stanowi wartość odtwo-
rzeniowa (nowa) mienia, które uległo szkodzie  

 3  Jeżeli Ubezpieczający nie będzie dokonywał odtworzenia mienia, 
to Allianz wypłaci odszkodowanie odpowiadające wyłącznie jego 
wartości rzeczywistej  Jeżeli wartością ubezpieczeniową mienia do-
tkniętego szkodą jest wartość księgowa brutto, to w razie rezygnacji 
z jego odtworzenia Ubezpieczający otrzyma odszkodowanie w wy-
sokości odpowiadającej wartości rzeczywistej tego mienia, o ile nie 
jest ona wyższa od jego wartości księgowej brutto, stanowiącej gór-
ną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej Allianz  

 4  Jeżeli w ciągu trzech lat od dnia powstania szkody Ubezpieczający 
dokona odtworzenia mienia, wówczas Allianz wypłaci w termi-
nie 14 dni od daty zakończenia odtworzenia tę część odszkodo-
wania, która wykracza poza wartość rzeczywistą tego mienia  
Ubezpieczający ma prawo wnioskować o zaliczki, które Allianz bę-
dzie wypłacało w miarę udokumentowanego postępu procesu od-
twarzania, jednak nie częściej niż raz w miesiącu  

 5  Pozostałości po szkodzie są własnością Ubezpieczającego i jeżeli 
przedstawiają konkretną wartość materialną i użytkową – wartość 
ta zostanie potrącona z kwoty należnego odszkodowania 

 6  Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej 

mienia dotkniętego szkodą;
 2) podatku od towarów i usług (VAT), który zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami podlega odliczeniu 
 7  Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Allianz ustala wysokość odszko-

dowania w oparciu o przedłożone przez Ubezpieczającego:
 1) w odniesieniu do szkód w budynkach, budowlach oraz nakła-

dach inwestycyjnych (adaptacyjnych): 
  szczegółowy kosztorys odtworzenia mienia, opracowany zgod-

nie z zasadami kalkulacji i ustalania cen materiałów oraz usług, 
na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów nakładów rze-
czowych (KNR) i średnich cen materiałów, robocizny i sprzętu 
z publikacji Sekocenbud, z uwzględnieniem stosowanych narzu-
tów;

 2) w odniesieniu do szkód w maszynach, urządzeniach, wyposaże-
niu, zapasach oraz w innym mieniu niewymienionym w pkt 1):

  szczegółowy kosztorys naprawy lub wymiany mienia, przedsta-
wiony Allianz do akceptacji i/lub rachunki potwierdzające ponie-
sienie kosztów 

  Allianz zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych rachunków 
i/lub kosztorysu 

 8  W odniesieniu do szkód w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, 
których w celu odtworzenia nie można zakupić ze względu na za-
kończenie produkcji, Allianz wypłaci odszkodowanie równe koszto-
wi zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach jakościo-
wych, użytkowych i technicznych, z zastrzeżeniem postanowień § 25  
ust 1 

 9  Jeżeli koszty naprawy lub wymiany (odtworzenia) mienia poniesio-
ne zostały w walucie obcej, to do ich przeliczenia na walutę polską 
zastosowanie będzie miał kurs, według którego bank realizujący 
przelew (zapłatę) przeliczył walutę obcą na złoty polski  W innych 
przypadkach stosuje się średni kurs wymiany danej waluty podany 
przez NBP, z dnia powstania szkody  

§ 23. POSTĘPOWANIE PRZY LIKWIDACJI SZKODY 

 1  Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczenio-
wego, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego zawiadomie-
nia, Allianz rozpocznie postępowanie dotyczące ustalenia stanu fak-
tycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 

odszkodowania oraz pisemnie lub drogą elektroniczną poinformu-
je Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z tytułu 
umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 
odszkodowania 

 2  Jeżeli w terminach określonych w umowie ubezpieczenia lub usta-
wie Allianz nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie oso-
bę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia 
jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część 
odszkodowania  

 3  Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wy-
sokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz poinformu-
je o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując 
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą 
lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, informując jedno-
cześnie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej  

 4  Allianz udostępni osobom, o jakich mowa w ust  1 , informacje i do-
kumenty, które miały wpływ na ustalenie jego odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej i wysokości odszkodowania oraz umożliwi im 
wgląd do akt szkodowych, z możliwością sporządzenia na ich koszt 
odpisów lub kserokopii tych dokumentów  

 5  Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 
trzech lat 

§ 24. MIENIE ODZYSKANE

 1  Jeżeli utracone w wyniku szkody ubezpieczone mienie lub jego po-
zostałości zostaną odzyskane, Ubezpieczający jest zobowiązany 
do bezzwłocznego pisemnego zgłoszenia tego faktu Allianz 

 2  W razie przejęcia odzyskanego mienia Ubezpieczający jest zobo-
wiązany do zwrotu części otrzymanego odszkodowania, która od-
powiada wartości tego mienia  

§ 25. GRANICE ODSZKODOWANIA. FRANSZYZA REDUKCYJNA

 1  Allianz wypłaci odszkodowanie za każde zdarzenie ubezpiecze-
niowe, do którego doszło w okresie ubezpieczenia, maksymalnie 
do wysokości:

 1) sumy ubezpieczenia każdej ubezpieczonej pozycji;
 2) uzgodnionego rocznego limitu odpowiedzialności lub limitu od-

powiedzialności na każde zdarzenie;
 3) limitów odpowiedzialności wymienionych w niniejszych OWUMP 

lub uzgodnionych dodatkowo;
  decydująca jest kwota niższa spośród wymienionych powyżej  
 2  Wypłaty odszkodowań za szkody częściowe lub szkody całkowite 

nie powodują zmniejszenia sum ubezpieczenia lub limitów odpowie-
dzialności, w tym limitów (sum ubezpieczenia) na pierwsze ryzyko, 
z zastrzeżeniem postanowień ust  3 

 3  Jeżeli w odniesieniu do danej ubezpieczonej pozycji mienia, kosztów, 
ryzyka lub grupy ryzyk w umowie ubezpieczenia uzgodniony zo-
stał roczny limit odpowiedzialności, tzn  na jedno i wszystkie zdarze-
nia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, to każda wypłata od-
szkodowania pomniejsza wysokość tego limitu  

 4  Za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe uważa się w rozumieniu:
 1) § 3-4  wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny 

w ciągu 72 godzin;
 2)  § 5-6 , 8  oraz 11  wszystkie szkody, które powstały z tej samej 

przyczyny w ciągu 72 godzin, w obrębie tego samego miejsca 
ubezpieczenia 

 5  Ubezpieczający współuczestniczy w każdym zdarzeniu ubezpiecze-
niowym w ustalonej wysokości kwotowej zwanej franszyzą redukcyj-
ną  Franszyza redukcyjna może być również wyrażona jako procent 
wartości powstałej szkody  Wyliczone całkowite odszkodowanie 
za szkodę w mieniu wraz z nakładami na ograniczenie szkody i kosz-
tami dodatkowymi (o ile były ubezpieczone), zostanie każdorazowo 
pomniejszone o uzgodnioną kwotę franszyzy redukcyjnej lub kwo-
tę wyliczoną poprzez zastosowanie uzgodnionego procentu do cał-
kowitej wartości szkody (łącznie z wyżej wymienionymi kosztami)  
Za szkody w mieniu, których wartość nie przekracza kwotowej wy-
sokości franszyzy redukcyjnej, Allianz nie ponosi odpowiedzialności 
odszkodowawczej 

  W danym wypadku zastosowanie ma franszyza redukcyjna uzgod-
niona w umowie ubezpieczenia w odniesieniu do danego ryzyka, 
które było przyczyną powstania szkody, chyba że w umowie uzgod-
niono inne przyporządkowanie franszyzy redukcyjnej  
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§ 26. WYPŁATA ODSZKODOWANIA

 1  Należne odszkodowanie Allianz wypłaci w terminie 30 dni, licząc 
od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym 

 2  Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Allianz lub wysokości odszkodowa-
nia okazało się niemożliwe, wypłata odszkodowania zostanie do-
konana w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należy-
tej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże 
bezsporną część odszkodowania Allianz wypłaci w terminie określo-
nym w ust  1 

 3  Odszkodowanie jest wypłacane przelewem na rachunek banko-
wy wskazany przez Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną, albo 
w inny sposób uzgodniony pomiędzy stronami  

§ 27. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO 

 1  Ubezpieczający jest zobowiązany do:
 1) przestrzegania obowiązujących przepisów i norm odnoszących 

się do prowadzonej przez niego działalności, a zwłaszcza prze-
pisów o ochronie przeciwpożarowej, BHP, budowie i eksploata-
cji urządzeń, wykonywaniu dozoru technicznego oraz respekto-
wania postanowień uzgodnionych w umowie ubezpieczenia;

 2) utrzymywania ubezpieczonego mienia w należytym stanie tech-
nicznym, bieżącej jego kontroli, dokonywania niezbędnych na-
praw, remontów i konserwacji; 

 3) utrzymywania w należytym stanie technicznym i uruchamia-
nia wszystkich posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
przeciwkradzieżowych i innych zabezpieczeń;

 4) zamykania na wszystkie zamki drzwi zewnętrznych, zamykania 
okien i innych otworów w budynkach, zwłaszcza po godzinach 
pracy, w razie zagrożenia opadami deszczu, huraganem, gra-
dem lub jeżeli zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte jest 
ryzyko kradzieży z włamaniem lub rabunku; 

 5) eksploatacji mienia zgodnie z jego przeznaczeniem i zalecenia-
mi producenta; 

 6) realizacji wydanych przez Allianz zaleceń pokontrolnych doty-
czących poprawy bezpieczeństwa, o ile wcześniej zaakceptował 
je na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 7) prowadzenia listy ewidencyjnej ubezpieczonego mienia, do-
kumentacji produkcyjnej i księgowej oraz ich przechowywania 
w miejscu zapewniającym ochronę przed zniszczeniem w razie 
szkody;

 8) regularnego kopiowania danych komputerowych dotyczących 
działalności przedsiębiorstwa oraz ich przechowywania w in-
nym miejscu niż miejsce ubezpieczenia; 

 9) niezwłocznego informowania Allianz o zmianie rodzaju pro-
wadzonej działalności, a także o pojawieniu się innych zna-
nych Ubezpieczającemu okoliczności, które mają istotny wpływ 
na wzrost ryzyka powstania szkody i/lub na jej potencjalny roz-
miar 

 2  Do zwiększenia ryzyka powstania szkody i/lub wzrostu potencjalne-
go rozmiaru szkody w rozumieniu ust  1  pkt 9) dochodzi zwłaszcza, 
gdy:

 1) istniejące zabezpieczenia zostaną usunięte, ulegną awarii lub 
ich skuteczność zostanie zmniejszona;

 2) w ubezpieczonym budynku prowadzone są prace budowlane, 
remontowe, szczególnie gdy towarzyszą im prace spawalnicze 
oraz gdy przy budynku ustawiono rusztowania, a zakres ochro-
ny ubezpieczeniowej obejmuje kradzież z włamaniem lub rabu-
nek; 

 3) odrębne dotychczas budynki zostały połączone poprzez wybu-
dowanie łącznika zawierającego elementy palne lub w którym 
będzie się znajdowało mienie o właściwościach palnych;

 4) rozbudowa budynku lub wybudowanie nowego budynku lub 
budowli pomiędzy istniejącymi budynkami i/lub budowlami spo-
wodowało, że odległość pomiędzy nimi zmalała i wynosi poniżej 
10 m; 

 5) działalność ubezpieczonego przedsiębiorstwa została na stałe 
lub tymczasowo wstrzymana;

 6) utracono klucz od drzwi wejściowych do ubezpieczonego bu-
dynku lub pomieszczenia, gdzie jest przechowywane ubez-
pieczone mienie, a Ubezpieczający bezzwłocznie nie zastąpi 
zamka innym zamkiem, przynajmniej tego samego rodzaju i ja-
kości  

 3  W razie wystąpienia szkody Ubezpieczający jest zobowiązany do:
 1) niezwłocznego zgłoszenia Allianz faktu wystąpienia szkody, nie 

później niż w terminie trzech dni roboczych od daty powzięcia 
wiadomości o jej wystąpieniu;

 2) niezwłocznego zawiadomienia policji, jeżeli zachodzi podejrze-
nie, że szkoda powstała wskutek przestępstwa;

 3) niezmieniania w miarę możliwości stanu powstałego w wyni-
ku wystąpienia szkody, aż do czasu przybycia przedstawicie-
li Allianz, chyba że niezwłoczne rozpoczęcie sprzątania po szko-
dzie i odtwarzania mienia ma na celu zminimalizowanie lub 
uniknięcie zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, bądź za-
niechanie tych działań stanowiłoby zagrożenie dla ludzi lub mie-
nia lub też byłoby sprzeczne z interesem publicznym;

 4) umożliwienia Allianz lub osobom działającym na jego zlece-
nie przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustale-
nie przyczyn powstania szkody oraz ustalenie wysokości od-
szkodowania, jak również przedłożenia potrzebnych w tym celu 
dokumentów i udzielenia niezbędnych informacji  Allianz może 
wymagać wykazu całości mienia znajdującego się w miejscu 
ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkody;

 5) niezwłocznego przedłożenia Allianz wykazu wszystkich uszko-
dzonych, zniszczonych lub utraconych przedmiotów, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od daty wystąpienia szkody 

 4  Ubezpieczający jest również zobowiązany użyć dostępnych mu środ-
ków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów  Ubezpieczający może wy-
magać od Allianz zaleceń i instrukcji w tym zakresie, a po ich uzyska-
niu ma obowiązek je wykonać  Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował tych środków, Allianz 
jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu 

 5  Inne obowiązki Ubezpieczającego określone w niniejszych OWUMP 
i umowie ubezpieczenia pozostają w mocy 

§ 28. KONSEKWENCJE NIEWYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ 
UBEZPIECZAJĄCEGO

Jeżeli Ubezpieczający nie wypełnił któregoś z obowiązków wymienio-
nych w niniejszych OWUMP i w umowie ubezpieczenia, i o ile niewypeł-
nienie danego obowiązku było główną przyczyną powstania szkody lub 
zwiększenia jej rozmiaru, to wówczas Allianz jest uprawnione do zmniej-
szenia odszkodowania, w stopniu nie większym niż stopień, w jakim nie-
wypełnienie tego obowiązku przyczyniło się do powstania szkody lub 
zwiększenia jej rozmiaru, a w sytuacji gdyby spełnienie danego obo-
wiązku pozwoliło uniknąć powstania szkody, nawet do odmowy wypła-
ty odszkodowania  

§ 29. POSTĘPOWANIE RZECZOZNAWCÓW

 1  W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego strony mogą 
uzgodnić, że wysokość odszkodowania zostanie ustalona na pod-
stawie postępowania rzeczoznawców 

 2  Postępowanie rzeczoznawców polega na tym, że:
 1) w uzgodnionym przez strony terminie zarówno Ubezpieczający, 

jak i Allianz ustanowią swojego rzeczoznawcę i o decyzji tej po-
informują bezzwłocznie drugą stronę  W stosunku do strony 
ustanawiającej rzeczoznawca nie może pozostawać w stosunku 
służbowym, w stosunku pracy lub w powiązaniu kapitałowym  
Ewentualny zarzut wobec wyznaczonego rzeczoznawcy powi-
nien zostać wysunięty przez drugą stronę przed rozpoczęciem 
przez niego czynności;

 2) wyznaczeni przez obie strony rzeczoznawcy przed rozpoczę-
ciem swoich działań wyznaczają rzeczoznawcę, którego głos 
będzie decydujący w razie niezgodności pomiędzy rzeczoznaw-
cami wyznaczonymi przez strony;

 3) obaj rzeczoznawcy opracowują ekspertyzy niezależnie od sie-
bie;

 4) przygotowane ekspertyzy zostaną przekazane 
Ubezpieczającemu i Allianz jednocześnie  W sytuacji spornej 
Allianz przekazuje obie ekspertyzy wyznaczonemu rzeczoznaw-
cy rozstrzygającemu, który podejmuje ostateczną decyzję i in-
formuje o niej Allianz oraz Ubezpieczającego;

 5) każda ze stron ponosi koszty zatrudnienia własnego rzeczo-
znawcy, natomiast koszty trzeciego rzeczoznawcy ponoszą obie 
strony po połowie 

 3  Ustalenia rzeczoznawców powinny zawierać:
 1) ustalenie przyczyny szkody i opis jej przebiegu;
 2) wykaz mienia zniszczonego, uszkodzonego lub zaginione-

go, z podaniem jego wartości ubezpieczeniowej bezpośrednio 
przed powstaniem szkody; 

 3) spis, wycenę i ocenę dalszej przydatności pozostałości po mie-
niu dotkniętym szkodą;

 4) kalkulację kosztów dodatkowych, które podlegały ubezpiecze-
niu;
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 5) wyliczenie ostatecznej wysokości szkody i odszkodowania  
 4  W wyniku postępowania rzeczoznawców nie ulegają zmianie usta-

lone zgodnie z przepisami prawa zobowiązania Ubezpieczającego 
oraz Allianz 

 5  Ustalona na podstawie postępowania rzeczoznawców wysokość 
odszkodowania jest wiążąca dla obu stron 

§ 30. REPREZENTANCI UBEZPIECZAJĄCEGO

 1  Na równi z działaniem Ubezpieczającego traktuje się działanie jego 
reprezentantów, za których uważa się wyłącznie:

 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora i jego zastęp-
ców;

 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyj-
nych – członków zarządu oraz prokurentów;

 3) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – kom-
plementariuszy oraz prokurentów;

 4) w spółkach jawnych – wspólników oraz prokurentów,
 5) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu 

oraz prokurentów;
 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
 7) w spółdzielniach, wspólnotach, fundacjach i stowarzyszeniach – 

członków zarządu 

§ 31. ROSZCZENIA REGRESOWE

 1  Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczającego 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą 
z mocy prawa na Allianz, do wysokości wypłaconego odszkodo-
wania  Jeżeli Allianz pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu 
przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia 
swoich roszczeń przed roszczeniami Allianz 

 2  Nie przechodzą na Allianz roszczenia Ubezpieczającego przeciwko 
osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospo-
darstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie  

 3  Ubezpieczający jest zobowiązany zabezpieczyć możność docho-
dzenia przez Allianz roszczeń odszkodowawczych, o których mowa 
w ust  1 

 4  Jeżeli Ubezpieczający po wystąpieniu szkody, bez zgody Allianz 
zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 
za szkodę lub je ograniczył, Allianz uzyskuje prawo odmowy wy-
płaty odszkodowania lub jego odpowiedniego zmniejszenia  Jeżeli 
zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione 
po wypłacie odszkodowania, Allianz uprawnione jest do żądania 
od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego od-
szkodowania 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1  Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia moż-
na wytoczyć w sądzie właściwym dla siedziby Allianz w Warszawie 
albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z tytułu 
umowy ubezpieczenia 

 2  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane 
przez właściwy sąd lub trybunał arbitrażowy za nieobowiązujące, 
nieważne lub sprzeczne z prawem, nie wpłynie to na pozostałe po-
stanowienia, które zachowają pełną moc obowiązującą, chyba że 
w związku z sytuacją wymienioną powyżej realizacja umowy stanie 
się niemożliwa  

 3  Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczający będący osobą fizyczną lub 
Uprawniony z tytułu umowy ubezpieczenia może zgłaszać bezpo-
średnio do Dyrekcji Generalnej TU Allianz Polska S A  lub za pośred-
nictwem jednostki organizacyjnej Allianz, w kompetencjach któ-
rej leży rozpatrzenie sprawy, jakiej skarga lub zażalenie dotyczy lub 
do Rzecznika Ubezpieczonych  

 4  Niniejsze OWUMP zostały zatwierdzone na mocy uchwały Zarządu 
TU Allianz Polska S A  nr 93/2007 z dnia 13 07 2007 r  i mają zastoso-
wanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10 08 2007 r 

Warszawa, dnia 13 07 2007 r 

PAWEŁ DANGEL

PREZES ZARZĄDU

MICHAEL MÜLLER

WICEPREZES ZARZĄDU

PIOTR DZIKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

JERZY NOWAK

WICEPREZES ZARZĄDU
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