Ogólne Warunki Ubezpieczenia
budowy/monta¿u od wszystkich ryzyk

OWU

Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
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Numer zapisu z wzorca umownego

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu
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zawartych w § 2: § 2 pkt 28; § 5; § 6; § 7 ust. 1
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2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowania i innych
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Postanowienia wstêpne
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budowy/Monta¿u
od Wszystkich Ryzyk zwane dalej OWU, maj¹ zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A.,
a osobami fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi
niebêd¹cymi osobami prawnymi.
2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej
Ubezpieczaj¹cym mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na
cudzy rachunek.
3. Osoba, na rachunek, której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
§2
Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) bezpoœrednie uderzenie pioruna - gwa³towne wy³adowanie elektryczne w atmosferze dzia³aj¹ce bezpoœrednio na przedmiot objêty
ochron¹ ubezpieczeniow¹;
2) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia wartoœæ
(kwotowa lub procentowa) o jak¹ pomniejsza siê wysokoœæ odszkodowania;
3) kradzie¿ z w³amaniem - dokonanie lub usi³owanie dokonania
zaboru w celu przyw³aszczenia mienia z nale¿ycie zabezpieczonego lokalu lub pomieszczenia albo - w odniesieniu do maszyn
budowlanych i materia³ów budowlanych - nale¿ycie zabezpieczonego terenu budowy zgodnie z warunkami okreœlonymi w § 32:
a) po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami;
b) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem;
c) po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku;
d) przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem,
jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego ukrycia;
4) kontrakt - umowa o roboty budowlane i monta¿owe zawarta
pomiêdzy zamawiaj¹cym (inwestorem) a wykonawc¹ robót;
5) maszyny budowlane - maszyny, które posiadaj¹ w³asny napêd
i s¹ obs³ugiwane przez operatora;
6) mienie pracownicze - mienie osobistego u¿ytku lub s³u¿¹ce
wykonywaniu czynnoœci zawodowych pracowników podmiotów
objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ (np. odzie¿, obuwie, rowery,
przedmioty i w³asne narzêdzia niezbêdne do wykonywania pracy),
z wy³¹czeniem wartoœci pieniê¿nych, bi¿uterii, telefonów komórkowych oraz dokumentów;
7) obiekt budowlany - budynek lub budowla stanowi¹ca ca³oœæ
techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, b¹dŸ
okreœlony etap budowy;
8) obiekt monta¿owy - linie technologiczne, maszyny i urz¹dzenia,
kompletne urz¹dzenia zak³adów produkcyjnych, konstrukcje stalowe;
9) osoba trzecia - ka¿dy podmiot inny ni¿ ubezpieczony, któremu
Ubezpieczony mo¿e wyrz¹dziæ szkodê, w zwi¹zku z prowadzeniem
robót budowlano-monta¿owych;
10) pozosta³oœci po szkodzie:
a) uszkodzone lub zniszczone elementy ubezpieczanych obiektów;
b) czêœci nie uszkodzone, które nale¿y rozebraæ lub usun¹æ przed
rozpoczêciem naprawy uszkodzonych elementów;
c) obce materia³y takie jak: woda, mu³, glina itp. pokrywaj¹ce lub
wype³niaj¹ce elementy ubezpieczanych obiektów, niezale¿nie
od tego czy zosta³y przyniesione z zewn¹trz, czy te¿ pochodzi³y
z terenu budowy;
11) po¿ar - ogieñ, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ bez
paleniska i rozprzestrzeni³ siê samorzutnie;
12) rabunek (rozbój) - zabór mienia w celu jego przyw³aszczenia
z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groŸby jej natychmiastowego u¿ycia w stosunku do Ubezpieczaj¹cego lub osób przez
niego zatrudnionych a tak¿e, gdy sprawca przy zastosowaniu
przemocy fizycznej lub groŸby zmusi³ osobê posiadaj¹c¹ klucze
do otworzenia drzwi lokalu lub innego pomieszczenia objêtego
ubezpieczeniem albo sam je otworzy³ kluczami zrabowanymi;
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13) roboty budowlane/monta¿owe - roboty polegaj¹ce na wykonaniu obiektu budowlanego lub obiektu monta¿owego, a tak¿e
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego lub monta¿owego, okreœlone
w kontrakcie;
14) rozruch próbny - ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio
po zakoñczeniu budowy lub monta¿u maszyny, urz¹dzenia lub
instalacji, prowadz¹cy do i koñcz¹cy siê jej pe³nym uruchomieniem
obejmuj¹cy rozruch mechaniczny i technologiczny;
15) sprzêt, wyposa¿enie, zaplecze budowy - wszystkie narzêdzia
wykorzystywane przy realizacji obiektu, sprzêt przeciwpo¿arowy,
przenoœniki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczasowe
takie jak pomieszczenia magazynowe, socjalne, warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia, instalacja energetyczna i wodna itp.;
16) sta³y dozór - dozór pe³niony w formie bezpoœredniej ochrony
fizycznej nieprzerwanie w godzinach zamkniêcia obiektu przez
osoby do tego uprawnione tj. osoby zatrudnione przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo ochrony osób i mienia (na podstawie
umowy o dozór) lub co najmniej jedn¹ osobê doros³¹ spoœród
personelu podmiotów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹, która
posiada okreœlony zakres obowi¹zków z wyszczególnieniem zadañ
dotycz¹cych sposobu zachowania i czynnoœci w przypadku próby
w³amania;
17) system pierwszego ryzyka - sposób ustalenia sumy ubezpieczenia
polegaj¹cy na zadeklarowaniu limitu kwotowego oszacowanego
na podstawie prawdopodobnej, maksymalnej straty, jaka mo¿e
wyst¹piæ w okresie ubezpieczenia w wyniku jednego zdarzenia;
suma ubezpieczenia ustalona w systemie pierwszego ryzyka ulega
pomniejszaniu o kolejne wyp³aty odszkodowañ;
18) szkoda osobowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodzenia
cia³a lub rozstroju zdrowia;
19) szkoda rzeczowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubezpieczeniowego polegaj¹ca na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie
mienia;
20) teren budowy - teren, na którym prowadzone s¹ roboty
budowlanomonta¿owe wraz z powierzchni¹ zajmowan¹ przez
zaplecze budowy;
21) terroryzm - akt u¿ycia si³y, przemocy lub groŸby przez osobê lub
grupê osób, dzia³aj¹c¹ samodzielnie, w imieniu lub w porozumieniu z jak¹kolwiek organizacj¹ lub rz¹dem z przyczyn politycznych, religijnych, ideologicznych, czy etnicznych, a tak¿e w celu
wp³yniêcia na rz¹d lub wywo³ania strachu w spo³eczeñstwie lub
jego czêœci;
22) testy - ogó³ czynnoœci wykonywanych bezpoœrednio po rozruchu próbnym - uruchomieniu maszyny, urz¹dzenia lub instalacji
polegaj¹cy na doprowadzeniu jej do normalnej pracy oraz sprawdzeniu mo¿liwoœci technicznych i procesowych (weryfikacja gwarancji);
23) upadek statku powietrznego - katastrofa lub przymusowe
l¹dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego
obiektu lataj¹cego, a tak¿e upadek jego czêœci lub przewo¿onego
³adunku na ubezpieczone mienie;
24) Ubezpieczaj¹cy - ka¿dy uczestnik procesu budowlanego lub
monta¿owego, który zawiera umowê ubezpieczenia z UNIQA
TU S.A. i zobowi¹zany jest do op³acenia sk³adki;
25) Ubezpieczony - uczestnik procesu budowlanego lub monta¿owego
objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹, na rachunek którego zosta³a
zawarta umowa ubezpieczenia;
26) wartoœæ rzeczywista mienia - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom
przywrócenia mienia do stanu jak w dniu poprzedzaj¹cym powstanie szkody, tzn. przy uwzglêdnieniu faktycznego stopnia zu¿ycia;
27) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy,
wywo³ana ich d¹¿noœci¹ do rozprzestrzeniania siê. Do wybuchu
zalicza siê równie¿ implozjê, polegaj¹c¹ na uszkodzeniu ciœnieniem
zewnêtrznym zbiornika lub aparatu pró¿niowego;
28) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powoduj¹ce szkodê,
powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u
zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody bêd¹ce
nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej
przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych, uwa¿a siê
za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, ¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia.
§3
1. UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zwi¹zku
z wykonywaniem robót budowlanych/monta¿owych na zasadach
i w zakresie przewidzianym w niniejszych OWU.

2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na zasadach okreœlonych w Rozdziale
I OWU mo¿e byæ objête mienie zwi¹zane z wykonywaniem robót
budowlanych/monta¿owych.

gólnych grup mienia, chyba, ¿e w umowie ubezpieczenia ustalono inny limit.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ na zasadach okreœlonych w Rozdziale II
OWU mo¿e byæ objêta odpowiedzialnoœæ cywilna deliktowa wobec
osób trzecich w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanych/
monta¿owych.
§4
1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany poinformowaæ Ubezpieczonych
o prawach i obowi¹zkach wynikaj¹cych z zawartej umowy ubezpieczenia dorêczaj¹c im treœæ niniejszych OWU.
2. Ubezpieczony mo¿e ¿¹daæ by ubezpieczyciel udzieli³ mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków
Ubezpieczonego.
Postanowienia szczególne
Rozdzia³ I
Ubezpieczenie mienia
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
§5
1. Przedmiot ubezpieczenia mog¹ stanowiæ nastêpuj¹ce pozycje grup
mienia:
1) obiekt budowlany;
2) obiekt monta¿owy;
3) sprzêt, wyposa¿enie, zaplecze budowy;
4) maszyny budowlane;
5) mienie pracownicze.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mog¹ byæ równie¿ inne rodzaje mienia lub koszty wyszczególnione w klauzulach dodatkowych.
3. Mienie wymienione w ust.1 pkt 3-5 oraz ust. 2 mo¿e zostaæ objête
ochron¹ ubezpieczeniow¹ tylko razem z mieniem wymienionym
w ust. 1 pkt 1 lub 2.
§6
Przedmiot ubezpieczenia wymieniony w §5 objêty jest ubezpieczeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - na terenie budowy oraz
w innym miejscu wskazanym przez Ubezpieczaj¹cego we wniosku
ubezpieczeniowym i w umowie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
§7
1. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za nag³e, nieprzewidziane
i niezale¿ne od woli Ubezpieczaj¹cego zdarzenie powoduj¹ce
fizyczne zniszczenie, uszkodzenie albo utratê przedmiotu ubezpieczenia objêtego ochron¹ na podstawie postanowieñ niniejszych
OWU, wskutek jakiejkolwiek przyczyny innej ni¿ wy³¹czone w §8,
pod warunkiem, ¿e takie zdarzenie zasz³o w miejscu ubezpieczenia okreœlonym zgodnie z §6 i w okresie ubezpieczenia wskazanym
w polisie.
2. Zakres ubezpieczenia mo¿e zostaæ zmodyfikowany w celu dostosowania do specyfiki ubezpieczanego przedmiotu. Modyfikacji dokonuje siê poprzez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia klauzul
dodatkowych lub postanowieñ odmiennych od OWU.
3. W granicach sumy ubezpieczenia danej pozycji przedmiotu ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne;
2) uprz¹tniêciem pozosta³oœci po szkodzie, ³¹cznie z kosztami
rozbiórki i demonta¿u czêœci zdatnych do dalszego u¿ytku
do wysokoœci 3% sumy ubezpieczenia okreœlonej dla poszcze-

§8
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody bêd¹ce
bezpoœrednim lub poœrednim nastêpstwem:
1) dzia³añ wojennych, stanu wyj¹tkowego, strajku, rozruchów,
buntu, rewolucji, powstania, zamieszek spo³ecznych i wojskowych, wojny domowej, sabota¿u, terroryzmu;
2) zajêcia lub konfiskaty mienia przez uprawnione do tego w³adze,
organy lub wierzycieli;
3) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób działających z jego upoważnienia lub w jego imieniu, chyba że wypłata odszkodowania
z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
4) reakcji j¹drowej, ska¿enia radioaktywnego, ska¿enia lub zanie
czyszczenia odpadami przemys³owymi;
5) uszkodzenia, ograniczenia funkcjonalnoœci, dostêpnoœci lub
dzia³ania jakiegokolwiek systemu komputerowego, oprogramowania, danych, noœników danych lub komponentów
stanowi¹cych czêœæ sprzêtu komputerowego, je¿eli zdarzenia opisane powy¿ej nast¹pi³y w skutek dzia³ania programu
zawieraj¹cego jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne
dzia³aj¹ce w niszcz¹cy sposób, w szczególnoœci obejmuj¹ce
wirusy lub te¿ programy okreœlane mianem „koni trojañskich,
„robaków”, „bomb logicznych” lub analogicznie dzia³aj¹cych;
6) czêœciowego lub ca³kowitego przerwania robót budowlanomonta¿owych (nieuwzglêdnionego w harmonogramie prac),
z wyj¹tkiem sytuacji, gdy zosta³o ono spowodowane przez
szkodê objêt¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ na podstawie niniejszych OWU, z zastrze¿eniem postanowieñ §31.
2. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci równie¿ za:
1) wszelkiego rodzaju straty poœrednie: utratê zysku, kary umowne
i administracyjne, utratê rynku lub marki, odsetki i straty spowodowane opóŸnieniem lub nienale¿ytym wykonaniem robót
itp.;
2) szkody spowodowane b³êdami projektowymi;
3) w odniesieniu do obiektów budowlanych: szkody w elementach wadliwie wykonanych lub wykonanych z wadliwego
materia³u, z zastrze¿eniem, ¿e wy³¹czenie to dotyczy tylko tych
elementów i nie dotyczy szkód powsta³ych z powy¿szych przyczyn w elementach wykonanych poprawnie i z nie wadliwego
materia³u;
4) w odniesieniu do obiektów monta¿owych: szkody spowodowane b³êdami materia³owymi, odlewniczymi lub wadliwym
wykonaniem z wyj¹tkiem b³êdów monta¿owych;
5) normalne zu¿ycie, korozjê, utlenienie, powstawanie osadów,
pogorszenie jakoœci spowodowane nieu¿ywaniem, ci¹g³ym
dzia³aniem normalnych warunków atmosferycznych;
6) szkody powsta³e w wyniku kradzie¿y za wyj¹tkiem kradzie¿y
z w³amaniem lub rabunku okreœlonych w §2 pkt 3 i 12, za które
UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ;
7) szkody w sprzêcie, wyposa¿eniu i maszynach budowlanych/
monta¿owych spowodowane awari¹ elektryczn¹ lub mechaniczn¹, rozerwaniem, zepsuciem, zamarzniêciem czynnika
ch³odz¹cego lub innego p³ynu, wadliwym smarowaniem
lub brakiem oleju lub czynnika ch³odz¹cego, jednak¿e je¿eli
w nastêpstwie takiej awarii uszkodzeniu lub zniszczeniu uleg³o
inne ubezpieczone mienie, to takie szkody objête s¹ ochron¹;
8) szkody powsta³e na skutek eksplozji materia³ów wybuchowych,
pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materia³ów,
je¿eli by³y one przechowywane przez Ubezpieczaj¹cego
w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z przepisami o przechowywaniu takich materia³ów;
9) szkody w pojazdach podlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji,
powsta³e poza miejscem ubezpieczenia oraz szkody w taborze
p³ywaj¹cym i statkach powietrznych;
10) niedobory ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji;
11) szkody wyrz¹dzone przez osobê zatrudnion¹ przez Ubezpieczaj¹cego, wykonuj¹c¹ roboty budowlane/monta¿owe, je¿eli nie
posiada³a ona uprawnieñ do wykonywania zawodu, wymaganych odpowiednimi przepisami albo mia³a zakaz lub zawieszone prawo do ich wykonywania;
12) szkody wynikaj¹ce z utraty lub uszkodzenia akt rysunków,
rachunków, dokumentów, czeków i gotówki, znaczków, kart
p³atniczych, papierów wartoœciowych, chyba, ¿e umówiono
siê inaczej;
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13) szkody w surowcach oraz materia³ach eksploatacyjnych
pomocniczych niezwi¹zanych bezpoœrednio z realizacj¹ robót
budowlano-monta¿owych takich jak: paliwa, chemikalia,
media ch³odz¹ce, katalizatory, p³yny, granulaty, wype³nienia
transformatorów itp.;
14) szkody w oprogramowaniu komputerowym i bazach danych;
15) szkody w opakowaniach takich jak pud³a, skrzynie, palety itp.;
16) szkody w mieniu pracowniczym o ³¹cznej wartoœci nieprzekraczaj¹cej 100 z³.
Suma ubezpieczenia
§9
1. Suma ubezpieczenia deklarowana jest przez Ubezpieczaj¹cego
odrêbnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w ust.3 i stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych powsta³ych w okresie ubezpieczenia w danej pozycji
przedmiotu ubezpieczenia.
2. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodowania stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.
3. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia powinna odpowiadaæ:
1) dla obiektu budowlanego lub monta¿owego pe³nej wartoœci
obiektu w momencie jego zakoñczenia, który obejmuje:
a) wartoœæ materia³ów, które zostan¹ wbudowane do obiektu;
b) wartoœæ maszyn, urz¹dzeñ i instalacji, które zostan¹ zamontowane w obiekcie;
c) koszty robocizny, pracy sprzêtu technologicznego i jego
transportu zwyk³ego (z wy³¹czeniem kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego), które zostan¹ poniesione
w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlanomonta¿owych;
2) dla sprzêtu, wyposa¿enia i zaplecza budowy - wysokoœci przypuszczalnej maksymalnej szkody, jaka mo¿e powstaæ w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia (system pierwszego ryzyka);
3) dla maszyn budowlanych - wartoœci odtworzeniowej, przez
któr¹ rozumie siê cenê zakupu nowych maszyn tego samego
rodzaju i wydajnoœci lub o najbardziej zbli¿onych parametrach technicznych ³¹cznie z kosztami transportu zwyk³ego (z
wy³¹czeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego)
oraz monta¿u;
4) dla mienia pracowniczego - iloczynowi liczby zatrudnionych
i zadeklarowanej œredniej wartoœci mienia przypadaj¹cej na
jednego pracownika.
4. Sumê ubezpieczenia ustala siê bez uwzglêdnienia, podlegaj¹cego
odliczeniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, naliczonego
podatku od towaru i us³ug (VAT), chyba ¿e umówiono siê inaczej.

i przed³o¿yæ w wyznaczonym terminie UNIQA TU S.A. celem weryfikacji.
2. Jako wysokoœæ szkody przyjmuje siê:
1) w przypadku szkody czêœciowej, je¿eli mienie nadaje siê
do naprawy lub remontu koszty remontu lub napraw niezbêdnych
w celu przywrócenia go do stanu, w jakim znajdowa³o siê
bezpoœrednio przed zaistnieniem szkody, z uwzglêdnieniem:
a) dla budynków i budowli - dotychczasowej technologii,
konstrukcji i standardu wykoñczenia przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbli¿onych materia³ów,
powiêkszonych o koszty transportu zwyk³ego (z wy³¹czeniem
transportu ekspresowego i lotniczego);
b) dla maszyn, instalacji i urz¹dzeñ oraz sprzêtu, wyposa¿enia,
zaplecza budowy i maszyn budowlanych dotychczasowego
typu i rodzaju oraz tych samych lub najbardziej zbli¿onych
parametrów, powiêkszonych o koszty transportu zwyk³ego
(z wy³¹czeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego) oraz monta¿u;
2) w przypadku szkody ca³kowitej - wartoœæ rzeczywist¹ mienia.
3. Je¿eli przedmiotem ubezpieczenia s¹ maszyny, urz¹dzenia i instalacje wczeœniej eksploatowane lub mienie pracownicze wysokoœæ
szkody ustala siê zawsze jako wartoœæ rzeczywist¹ mienia.
4. Je¿eli koszty naprawienia szkody przekrocz¹ wartoœæ rzeczywist¹
mienia bezpoœrednio przed wyst¹pieniem szkody to wysokoœæ
szkody usta³a siê zgodnie z zasadami okreœlonymi w ust. 2 pkt 2 dla
szkód ca³kowitych.
5. UNIQA TU S.A. ponosi koszty napraw prowizorycznych, je¿eli stanowi¹ one czêœæ napraw ostatecznych i nie zwiêksz¹ ca³kowitych
kosztów naprawy. Koszty jakichkolwiek zmian, uzupe³nieñ lub
ulepszeñ nie podlegaj¹ odszkodowaniu.
6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzglêdnia siê jakichkolwiek
kosztów zwi¹zanych z wprowadzeniem lub koniecznoœci¹ realizacji postanowieñ stosownych aktów prawnych lub rozporz¹dzenia
organów administracji pañstwowej lub samorz¹dowej dotycz¹cej
konstrukcji budynków i budowli, prac naprawczych lub remontowych, które to koszty Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest ponieœæ
dodatkowo w porównaniu do pierwotnych kosztów realizacji prac
budowlanych i monta¿owych, w zwi¹zku ze zmianami jakichkolwiek przepisów.
7.

Od wysokoœci szkody odlicza siê wartoœæ mienia dotkniêtego
szkod¹, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeñ nadaje siê
jeszcze do dalszego u¿ytku, sprzeda¿y, przeróbki lub odbudowy
(tzw. wartoœæ pozosta³oœci).

8. O ile nie umówiono siê inaczej wysokoœæ szkody ustala siê bez
uwzglêdnienia, podlegaj¹cego odliczeniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, naliczonego podatku od towaru i us³ug (VAT).
§11

5. W przypadku zmiany wartoœci obiektu budowlanego lub
monta¿owego lub zakresu rzeczowego robót w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zg³oszenia
tego faktu do UNIQA TU S.A. i zmiany sumy ubezpieczenia. Nowa
suma ubezpieczenia bêdzie obowi¹zywa³a od dnia nastêpnego
po zg³oszeniu jej przez Ubezpieczaj¹cego. Podwy¿szenie sumy
ubezpieczenia wi¹¿e siê z op³at¹ przez Ubezpieczaj¹cego dodatkowej sk³adki.
6. Zani¿enie sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartoœci
kontraktu lub nie zg³oszenie odpowiednich zmian wartoœci mienia
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wywo³uje skutki niedoubezpieczenia mienia w razie powstania szkody (okreœlone w §11
ust. 2).
7.

Suma ubezpieczenia ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê
wyp³aconego odszkodowania.

Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania
§10
1. W celu ustalenia wysokoœci szkody Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany
jest sporz¹dziæ na swój koszt rachunek strat, kosztorys naprawy,
remontu, odbudowy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia
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1. UNIQA TU S.A. dokona wyp³aty odszkodowania po weryfikacji
przed³o¿onych przez Ubezpieczaj¹cego niezbêdnych dokumentów
i rachunków potwierdzaj¹cych roszczenie odszkodowawcze, o których mowa w §10 ust. 1 oraz §34 ust. 1 pkt 3, 9.
2. W przypadku niedoubezpieczenia tj. zani¿enia przez Ubezpieczaj¹cego sumy ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza siê
w takim stosunku, w jakim na dzieñ szkody pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia, która powinna
byæ zg³oszona (zgodnie z §9 ust. 3). Postanowienie to nie dotyczy
mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.
3. W granicach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa dodatkowo uzasadnione okolicznoœciami i udokumentowane koszty
poniesione przez Ubezpieczaj¹cego w zwi¹zku ze zdarzeniem
okreœlonym w §7 ust. 3.
4. Je¿eli koszty okreœlone w ust. 3 dotycz¹ mienia ubezpieczonego
i nieubezpieczonego UNIQA TU S.A. pokrywa te koszty w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczaj¹cego,
w jakiej wartoœæ mienia ubezpieczonego pozostaje do wartoœci
ca³ego mienia. W przypadku braku mo¿liwoœci ustalenia tych
wartoœci UNIQA TU S.A. pokryje nie wiêcej ni¿ 50% wartoœci tych
kosztów.

5. Ustalon¹ wysokoœæ odszkodowania pomniejsza siê o okreœlon¹
w umowie ubezpieczenia franszyzê redukcyjn¹.
10)
6. £¹czna wysokoœæ ustalonego odszkodowania za wszystkie szkody
powsta³e w wyniku jednego zdarzenia nie mo¿e przekroczyæ
³¹cznej kwoty sum ubezpieczenia ustalonych dla poszczególnych
pozycji przedmiotów ubezpieczenia, które uleg³y uszkodzeniu.
Rozdzia³ II		

11)

Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej
12)

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§12
Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e zostaæ zawarte
wy³¹cznie w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia mienia
na warunkach okreœlonych w Rozdziale I.

13)

§13

14)

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna deliktowa Ubezpieczonego, je¿eli w zwi¹zku z wykonywaniem robót
budowlano-monta¿owych Ubezpieczony zobowi¹zany jest w myœl
przepisów prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrz¹dzonej osobie trzeciej, pod warunkiem, ¿e taka szkoda
powsta³a w okresie ubezpieczenia na terenie budowy lub s¹siedniej
nieruchomoœci.

bêd¹cym w posiadaniu w³aœciciela lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
na której prowadzone s¹ roboty;
powsta³e w okresie ustalonym dodatkowo dla ubezpieczenia
mienia, je¿eli do zakresu ochrony ubezpieczeniowej zosta³a
w³¹czona odpowiednia klauzula, dotycz¹ca konserwacji;
w gruntach, budynkach i budowlach spowodowane wibracj¹,
osuniêciem lub os³abieniem elementów noœnych lub noœnoœci
gruntu, a tak¿e za inne szkody rzeczowe albo osobowe powsta³e
w wyniku takich zdarzeñ;
powoduj¹ce wzajemne roszczenia odszkodowawcze pomiêdzy
podmiotami bior¹cymi udzia³ w procesie budowy/monta¿u
obiektu, którego dotyczy kontrakt objêty umow¹ ubezpieczenia tj. pomiêdzy Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonymi, tak¿e
osobami nieubezpieczonymi i bêd¹cymi uczestnikami procesu
budowlanego/monta¿owego;
poniesione przez pracowników Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub innego podmiotu bior¹cego udzia³ w realizacji
kontraktu;
wynikaj¹ce z umownej (kontraktowej) odpowiedzialnoœci cywilnej.

2. Ponadto UNIQA TU S.A. nie odpowiada za kary umowne oraz
orzeczone kary pieniê¿ne w postêpowaniu administracyjnym,
s¹dowym lub dyscyplinarnym.
Suma gwarancyjna
§15

2. Ubezpieczaj¹cy mo¿e zg³osiæ do ubezpieczenia inne podmioty
wykonuj¹ce roboty lub us³ugi na podstawie umowy prawa cywilnego (np. podwykonawców).
3. W granicach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia¿by okaza³y siê
bezskuteczne;
2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego prowadzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku
ze zg³oszonymi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi, w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów
lub radców prawnych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty te bêd¹ pokrywane do wysokoœci stawek minimalnych okreœlonych w przepisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at
za czynnoœci adwokata lub radcy prawnego przed organami
wymiaru sprawiedliwoœci.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§ 14
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osób działających
z jego upoważnienia lub w jego imieniu, chyba że wypłata
odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności;
2) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przyczyn
wymienionych w §8 ust. 1;
3) w mieniu, które zosta³o ubezpieczone lub mog³oby zostaæ
ubezpieczone na podstawie Rozdzia³u I;
4) spowodowane przez pojazdy podlegaj¹ce obowi¹zkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej, tabor p³ywaj¹cy
i statki powietrzne;
5) polegaj¹ce na zniszczeniu, ska¿eniu lub zanieczyszczeniu
œrodowiska naturalnego;
6) powsta³e w wyniku oddzia³ywania azbestu, dioksyn, formaldehydów;
7) powsta³e w wyniku naruszenia praw autorskich lub przyznanych licencji, patentów;
8) w wartoœciach pieniê¿nych, papierach wartoœciowych, rachunkach, kartach p³atniczych, dokumentach, planach, zbiorach
archiwalnych oraz zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego
rodzaju;
9) powsta³e w mieniu znajduj¹cym siê w dniu rozpoczêcia
robót budowlano monta¿owych na terenie budowy lub
w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, stanowi¹cym w³asnoœæ lub

1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia.
2. Wysokoœæ sumy gwarancyjnej jest ustalana przez Ubezpieczaj¹cego
w porozumieniu z UNIQA TU S.A. dla:
1) jednego zdarzenia bez wzglêdu na liczbê szkód powsta³ych
w wyniku tego zdarzenia;
2) wszystkich zdarzeñ, jakie mog¹ powstaæ w okresie ubezpieczenia bez wzglêdu na liczbê szkód powsta³ych w wyniku tych
zdarzeñ.
3. Suma gwarancyjna dla wszystkich zdarzeñ w okresie ubezpieczenia
ulega ka¿dorazowo zmniejszeniu o kwotê wyp³aconego odszkodowania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 suma gwarancyjna mo¿e na
wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki zostaæ
uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci.
5. Dla klauzul dodatkowych UNIQA TU S.A. mo¿e dodatkowo ustaliæ
w ramach sumy gwarancyjnej limit odpowiedzialnoœci na jedno lub
na wszystkie zdarzenia.
Ustalenie wysokoœci szkody i odszkodowania
§16
1. UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana do wyp³aty odszkodowania
w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej deliktowej osób objêtych
ochron¹ ubezpieczeniow¹ w zakresie okreœlonym w umowie ubezpieczenia do wysokoœci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie
ubezpieczenia lub limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego, je¿eli zosta³ ustalony.
2. UNIQA TU S.A. pokrywa dodatkowo koszty okreœlone w §13 ust. 3.
3. W odniesieniu do szkód rzeczowych, ustalon¹ wysokoœæ odszkodowania, pomniejsza siê o okreœlon¹ w umowie ubezpieczenia
franszyzê redukcyjn¹.
Postanowienia wspólne dla rozdzia³ów I i II
Sk³adka ubezpieczeniowa
§17
1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³adek
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
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2) zakresu ubezpieczenia;
3) wysokoœci sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej i limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego;
4) wysokoœci franszyz redukcyjnych;
5) czêstotliwoœci op³acania sk³adki;
6) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
7) sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cego w UNIQA TU S.A.;
8) przedmiotu ubezpieczenia;
9) pozosta³ych czynników maj¹cych wp³yw na zwiêkszenie lub
zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia szkody.
2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u:
1) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) zwiêkszenia wysokoœci franszyz redukcyjnych.
3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u:
1) rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule
dodatkowe;
2) roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
3) wyd³u¿enia okresu ubezpieczenia ponad 12 miesiêcy;
4) innych czynników maj¹cych wp³yw na ocenê ryzyka.
§18
1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone
s¹ w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub
przelewu bankowego.
6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie
kolejnej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A., o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego
do zap³aty z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci,
a rata sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.
7.

Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed
zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e
wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ
zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu,
na który przypada³a niezap³acona sk³adka.

8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu
przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia
wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania.
10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹tku
bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego
¿¹dania druga strona, mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ
umowê ze skutkiem natychmiastowym.

6

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§19
Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego.
§20
1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ
co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczaj¹cego;
2) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres Ubezpieczonego;
3) miejsce ubezpieczenia;
4) opis obiektu realizowanego na podstawie ubezpieczanego
kontraktu;
5) okres ubezpieczenia;
6) wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlon¹ odrêbnie dla ka¿dego
przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z §9;
7) proponowan¹ wysokoœæ sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego, je¿eli zosta³ ustalony,
okreœlonych zgodnie z §15;
8) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich
iloœci, rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy iloœæ
szkód przekracza np. 5 rocznie, za zgod¹ ubezpieczyciela
mo¿na odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód
wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz iloœæ okreœlaj¹c
przy tym rodzaj szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku).
2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku:
1) w przypadku, gdy ochron¹ maj¹ byæ objête maszyny budowlane wykaz maszyn z ich danymi identyfikacyjnymi (producent, rok produkcji, typ, model, numer fabryczny, moc) oraz
wartoœci¹;
2) kopiê czêœci kontraktu dotycz¹c¹ zakresu rzeczowo - wartoœciowego robót;
3) harmonogram robót (rzeczowo-wartoœciowy);
4) plan sytuacyjny budowy/monta¿u.
3. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego oraz od wyników analizy ryzyka lub spe³nienia
przez Ubezpieczaj¹cego warunków okreœlonych przez UNIQA
TU S.A.
4. Umowa ubezpieczenia mo¿e zostaæ zawarta w formie:
1) umowy ubezpieczenia jednostkowego, gdy ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête jest mienie i odpowiedzialnoœæ cywilna
w zwi¹zku z wykonywaniem robót budowlano-monta¿owych
w ramach jednego kontraktu;
2) umowy ubezpieczenia generalnego, gdy ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête jest mienie i odpowiedzialnoœæ cywilna
w zwi¹zku z wykonywaniem w okresie obowi¹zywania umowy
ubezpieczenia generalnego robót budowlano-monta¿owych
w ramach wielu kontraktów.
§21
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie
okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.
2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela
obowi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

§22

Czas trwania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia,
jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie
uzyskanych informacji.

§26

§23
Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub
innym dokumentem ubezpieczenia.
§24
W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.
Umowa ubezpieczenia generalnego
§25
W odniesieniu do umów ubezpieczenia generalnego zastosowanie
maj¹ wszystkie postanowienia OWU, o ile poni¿sze zapisy nie zawieraj¹
uregulowañ odmiennych:
1) Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/monta¿u
w ramach umowy ubezpieczenia generalnego powinien zawieraæ
nastêpuj¹ce dane:
a) nazwê i adres Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego;
b) ³¹czn¹ wartoœæ kontraktów planowanych do realizacji (rozpoczêcia) przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia;
c) liczbê kontraktów planowanych do realizacji (rozpoczêcia)
przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia;
d) maksymaln¹ i minimaln¹ wartoœæ kontraktu, jak¹ Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony mo¿e przyj¹æ do realizacji w okresie ubezpieczenia;
e) informacje na temat zakresu dzia³alnoœci Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego i rodzaju przyjmowanych do realizacji kontraktów;
f) szkodowoœæ zwi¹zan¹ z prowadzonymi pracami kontraktowymi za ostatnie trzy lata,
g) inne dane zawarte w formularzu wniosku o ubezpieczenie;
2) umowê ubezpieczenia generalnego zawiera siê na okres 12 miesiêcy, o ile nie umówiono siê inaczej;
3) okres odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., o ile nie umówiono siê
inaczej, jest to¿samy z czasem trwania kontraktów przyjêtych
do ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia generalnego;
4) ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia generalnego nie obejmuje kontraktów, które s¹ w trakcie realizacji
na dzieñ zawarcia umowy ubezpieczenia generalnego, chyba,
¿e umówiono siê inaczej;
5) nowe kontrakty obejmowane s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ pod
warunkiem ich zg³oszenia przed rozpoczêciem prac oraz pod warunkiem, ¿e nie wykraczaj¹ poza okreœlony przy zawarciu umowy zakres
przedmiotowy ubezpieczenia;
6) zg³oszenie nowych kontraktów do ubezpieczenia powinno zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
a) nazwa inwestora;
b) przedmiot kontraktu;
c) wartoœæ kontraktu (suma ubezpieczenia);
d) miejsce wykonywania robót;
e) okres trwania kontraktu;
7) suma ubezpieczenia dla ka¿dego kontraktu ustalana jest odrêbnie,
zgodnie z postanowieniem §9;
8) podstawê obliczenia sk³adki przy zawieraniu umowy ubezpieczenia generalnego stanowi wartoœæ planowanych kontraktów, których realizacja rozpoczyna siê w okresie obowi¹zywania umowy
ubezpieczenia generalnego, a w odniesieniu do maszyn budowlanych suma okreœlona zgodnie z §9 ust. 3 pkt 3;
9) sk³adka z tytu³u umowy ubezpieczenia generalnego jest sk³adk¹
zaliczkow¹; ostateczne rozliczenie sk³adki nastêpuje na podstawie rzeczywistej wartoœci kontraktów objêtych umow¹ ubezpieczenia generalnego na koniec okresu obowi¹zywania tej umowy;
je¿eli umowê generaln¹ zawarto na okres d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy
to sk³adka jest rozliczana na koniec ka¿dego 12 miesiêcznego
okresu obowi¹zywania umowy ubezpieczenia generalnego, o ile
nie umówiono siê inaczej.

1. Umowê ubezpieczenia zawiera siê na okres realizacji prac
budowlano-monta¿owych. Okres ubezpieczenia mo¿e dodatkowo
obejmowaæ okres konserwacji lub gwarancji zgodnie z treœci¹ klauzul 003, 004, 201 zawartych w „Zestawieniu klauzul obligatoryjnych
i fakultatywnych do ubezpieczenia budowy/monta¿u od wszystkich ryzyk”.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do poszczególnego kontraktu rozpoczyna siê od dnia rozpoczêcia robót, nie wczeœniej
jednak, ni¿ od dnia nastêpnego po zap³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalonej w umowie, chyba ¿e strony
umówi³y siê inaczej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa koñczy siê z up³ywem okresu ubezpieczenia okreœlonego w dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie
ubezpieczenia, a w odniesieniu do kontraktów objêtych umow¹
ubezpieczenia generalnego zgodnie z dat¹ zakoñczenia prac
okreœlon¹ w zg³oszeniu lub wniosku Ubezpieczaj¹cego.
4. Niezale¿nie od postanowieñ ust.3 ochrona ubezpieczeniowa
koñczy siê:
1) w odniesieniu do obiektów budowlanych - w dniu odbioru
koñcowego obiektu lub jego czêœci, albo w dniu przekazania
go do u¿ytkowania (eksploatacji), w zale¿noœci od tego, który
fakt nast¹pi wczeœniej;
2) w odniesieniu do obiektów monta¿owych w dniu odbioru
koñcowego obiektu lub jego czêœci albo w dniu przekazania
go do u¿ytkowania (eksploatacji) albo z chwil¹ rozpoczêcia
rozruchu próbnego, w zale¿noœci od tego, który fakt nast¹pi
wczeœniej;
3) w odniesieniu do mienia u¿ywanego (innego ni¿ nowe) z chwil¹
rozpoczêcia rozruchu próbnego;
4) w odniesieniu do sprzêtu, wyposa¿enia, zaplecza budowy,
maszyn budowlanych - z chwil¹ usuniêcia ich z miejsca
budowy/ monta¿u.
§27
1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach OC gwarancyjnej, o ile stanowi ona górn¹ granicê
odpowiedzialnoœci);
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego
wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez
UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku
o którym mowa w §18 ust. 6;
7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹
przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba
¿e prawa z umowy ubezpieczenia zosta³y przeniesione
na nabywcê;
8) z up³ywem 60-tego dnia od dnia przerwania realizacji kontraktu (o którym mowa w § 31).
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający
jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.
Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie
odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym
Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
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§28
Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym
a) w przypadku, o którym mowa w §18 ust 10;
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci
zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o
odszkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.
§29
1. UNIQA TU S.A. mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym
w § 18 ust. 7 i 10;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia
z wa¿nych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie
prawdopodobieñstwa wypadku;
b) ra¿¹ce zaniedbania:
• w ubezpieczeniach mienia - w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia
oraz
• w ubezpieczeniach OC - w zabezpieczeniu mienia
bêd¹cego pod kontrol¹ albo nadzorem Ubezpieczonego ponosz¹cego z tego tytu³u odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ bêd¹c¹ przedmiotem umowy ubezpieczenia.
2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.
§30
W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.
§31
1. W przypadku niezgodnego z harmonogramem, czêœciowego lub
ca³kowitego, przerwania prac kontraktowych odpowiedzialnoœæ
UNIQA TU S.A. zostaje ograniczona do szkód powsta³ych na skutek po¿aru, bezpoœredniego uderzenia pioruna, wybuchu, upadku
statku powietrznego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 jest wa¿na
pod warunkiem, ¿e Ubezpieczaj¹cy poinformuje UNIQA TU S.A.
o przerwaniu prac kontraktowych w ci¹gu 7 dni od momentu
rozpoczêcia przerwy.
3. Je¿eli w terminie 60 dni od dnia przerwania realizacji kontraktu
prace budowlano-monta¿owe nie zostan¹ wznowione, umowa
ubezpieczenia rozwi¹¿e siê z up³ywem ostatniego dnia ww. okresu.
Zabezpieczenie mienia
§32
1. Pomieszczenie lub lokal uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony,
je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne s¹ zamkniête co najmniej na jeden
zamek wielozastawkowy lub k³ódkê;
2) drzwi i okna s¹ zamkniête i znajduj¹ siê w nale¿ytym stanie
technicznym oraz s¹ tak umocowane i osadzone, ¿e wy³amanie
ich wymaga u¿ycia si³y lub narzêdzi;
3) konstrukcja œcian, stropów i pod³óg uniemo¿liwia bez ich zniszczenia wydostanie ubezpieczonych przedmiotów;
4) klucze do zamków s¹ w wy³¹cznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej.
2. Teren budowy uwa¿a siê za nale¿ycie zabezpieczony, je¿eli
spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) teren budowy jest ogrodzony, z bram¹ zabezpieczon¹ w taki
sposób, aby niemo¿liwy by³ wjazd albo wyjazd osoby nieuprawnionej, oœwietlony w porze nocnej i pozostaj¹cy pod
sta³ym dozorem;
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2) teren budowy jest zabezpieczony w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
dostêp do wewn¹trz bez u¿ycia si³y oraz narzêdzi a w³amanie
lub wywa¿enie zabezpieczeñ nie jest mo¿liwe bez pozostawienia œladów u¿ycia si³y i narzêdzi.
Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego
§33
1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzieliæ UNIQA
TU S.A. informacji o posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej
mienia zg³aszanego do ubezpieczenia w zakresie tego samego
ryzyka u innych Ubezpieczycieli. Ponadto po zawarciu umowy
ubezpieczenia na podstawie niniejszych owu Ubezpieczaj¹cy
zobowi¹zany jest do niezw³ocznego przekazania UNIQA
TU S.A. informacji o uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej
na podstawie umów zawartych z innymi zak³adami ubezpieczeñ
w odniesieniu do tego samego przedmiotu ubezpieczenia
w zakresie tego samego ryzyka;
2) przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej oraz zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy, normalizacji i certyfikacji,
o budowie i eksploatacji urz¹dzeñ technicznych, wykonywaniu
nadzoru architektoniczno - budowlanego oraz instrukcji producentów odnosz¹cych siê do sposobu u¿ytkowania materia³ów,
maszyn urz¹dzeñ, sprzêtu i wyposa¿enia budowlanego;
3) zapewniæ opiekê i dozór nad ubezpieczonym mieniem oraz
zabezpieczeniem tego mienia, w sposób, w jaki odpowiednio do w³aœciwoœci rzeczy nale¿y tego wymagaæ oraz zgodnie
z warunkami okreœlonymi w §32;
4) umo¿liwiæ bezzw³ocznie przedstawicielom UNIQA TU S.A.
dokonanie inspekcji miejsca ubezpieczenia i ubezpieczonego
mienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w czasie
trwania umowy ubezpieczenia.
§34
1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/
Ubezpieczony jest zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie¿enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów;
2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie trzech dni, powiadomiæ
UNIQA TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;
3) w odniesieniu do szkód w mieniu powsta³ych na skutek
kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku, niezale¿nie od obowi¹zku
wynikaj¹cego z pkt 2, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji w ci¹gu
24 godzin od zajœcia zdarzenia lub momentu, w którym
Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony dowiedzia³ siê o nim oraz
dostarczyæ UNIQA TU S.A. potwierdzenie zg³oszenia policji
kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku, informacjê o wszczêciu
postêpowania wyjaœniaj¹cego oraz wykaz skradzionego mienia wraz z numerami ewidencyjnymi, wartoœciami, podpisany
przez magazyniera i kierownika budowy;
4) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich dochodzenia;
5) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody
i ustalenia jej rozmiarów oraz z³o¿yæ wyliczenie wartoœci szkody;
6) nie dokonywaæ zmian na miejscu szkody do czasu przeprowadzenia przez UNIQA TU S.A. oglêdzin, chyba, ¿e zmiana jest
niezbêdna w celu zabezpieczenia mienia pozosta³ego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody;
7) zachowaæ uszkodzone czêœci i udostêpniæ je przedstawicielowi
lub rzeczoznawcy UNIQA TU S.A. w celu przeprowadzenia
oglêdzin;
8) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na
drogê s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.;
9) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie
umo¿liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem
uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia.

2. Ubezpieczaj¹cy / Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie
powiadomiæ UNIQA TU S.A. o utracie lub zawieszeniu uprawnieñ
zawodowych.

Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania

3. Je¿eli przeciwko osobom objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹
wszczête zosta³o postêpowanie s¹dowe, administracyjne lub
dyscyplinarne w zakresie odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ w budownictwie lub jeœli osoba trzecia wyst¹pi
z roszczeniem na drogê s¹dow¹, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony
jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.

1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ
szkody, w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego, a je¿eli limit ten nie zosta³ ustalony nie wy¿szej ni¿ wysokoœæ
sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej w OC).

4. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek
ra¿¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych
w ust 1. pkt 1 UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci
za szkody powsta³e z tego powodu.
5. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
obowi¹zku okreœlonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU S.A. mo¿e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o
siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo¿liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku.
§35
Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wymienionego w § 33 i § 34
z zastrzeżeniem § 34 ust.4 i 5 może skutkować odmową wypłaty części
lub całości odszkodowania, jeżeli miało wpływ na ustalenie okoliczności
powstania szkody oraz jej rozmiar albo wysokość odszkodowania.
§ 36
1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody
bezpoœrednio do Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, jest
on zobowi¹zany do zaniechania dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeñ, b¹dŸ zawarcia
z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.
2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
Udzia³ rzeczoznawców
§37
1. UNIQA TU S.A. i Ubezpieczaj¹cy mog¹ za¿¹daæ, by przyczyny
i wysokoœæ szkody zosta³y ustalone przez rzeczoznawców.
2. Ekspertyzy rzeczoznawców powinny zawieraæ co najmniej:
1) ustalenie przyczyn albo ustalenie przypuszczalnych przyczyn
szkody;
2) okreœlenie przedmiotu szkody i jego wartoœci ubezpieczeniowej przed szkod¹;
3) ustalenie wysokoœci kosztów odbudowy, naprawy mienia
dotkniêtego szkod¹ lub nabycia mienia podobnego;
4) kwotê zwiêkszenia aktualnej wartoœci przedmiotu szkody
w wyniku jego naprawy,
5) wartoœæ pozosta³oœci po szkodzie;
6) koszty zabezpieczenia przed szkod¹ lub zmniejszenia szkody
w ubezpieczonym mieniu.
3. Poszczególne pozycje okreœlone w ust. 2 ustalone s¹ zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami niniejszych owu.
4. W razie rozbie¿noœci w opiniach rzeczoznawców strony mog¹
powo³aæ rzeczoznawcê opiniuj¹cego, który na podstawie przed³o¿onych do wgl¹du ekspertyz i w³asnej oceny stanu faktycznego
wydaje wi¹¿¹c¹ opiniê.
5. Ka¿da ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powo³a³a.
6. Na podstawie wi¹¿¹cych ustaleñ rzeczoznawców lub rzeczoznawcy opiniuj¹cego UNIQA TU S.A. ustala wysokoœæ nale¿nego
odszkodowania.
7.

Udzia³ rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego od dope³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych z §§ 33 i 34.

§38

2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby, przeliczenia
walut obcych dokonuje siê, wed³ug kursu œredniego NBP z dnia
ustalenia wysokoœci odszkodowania.
§39
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje
osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób,
na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne
do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.
2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek,
zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również
Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.
3. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4. UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie lub
świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zdarzeniu.
5. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA
TU S.A. albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się
niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie
wskazanym w ust. 4 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy
ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia
jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część
odszkodowania lub świadczenia.
6. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego
i Ubezpieczającego lub uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.
7.

Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu,
UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem
oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie), wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania
lub świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.

8. W razie odzyskania mienia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić UNIQA TU S.A. wypłacone
odszkodowanie lub odpowiednią jego część albo na żądanie UNIQA
TU S.A. nieodpłatnie przenieść na jego rzecz własność tego mienia.
9. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej) nie wywiera skutków prawnych w stosunku do UNIQA TU S.A., jeżeli czynność ta nastąpiła bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.
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Roszczenia regresowe

1) agentowi ubezpieczeniowemu,
2) agentowi oferującemu ubezpieczenia uzupełniające,
wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego
zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń
(zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
3) brokerowi.

§40
1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.

Postanowienia koñcowe
2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A.,
zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA
TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania.
Zawiadomienia i oœwiadczenia
§41
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane w formie pisemnej.
2. Za zgodą UNIQA TU S.A. i odpowiednio Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, oświadczenia woli mogą być składane w innej formie
niż pisemna.
Skargi i za¿alenia

§44
1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych owu.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest przedstawić Ubezpieczającemu
w formie pisemnej różnice pomiędzy treścią OWU a postanowieniami umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku UNIQA TU S.A. nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu nie
stosuje się do umów ubezpieczenia zawartych w drodze negocjacji.
3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych owu muszą być pod rygorem
nieważności wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
§45

§42

1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do umowy ubezpieczenia stosuje się prawo polskie.

1. Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do zgłaszania Centrali UNIQA
TU S.A. skarg i zażaleń na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające w imieniu
i na rzecz UNIQA TU S.A.

2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej,
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej
wpływu do UNIQA TU S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

§ 46

§ 43

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi owu zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy Prawo
Budowlane.

1. Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
zwanemu dalej Klientem, przysługuje, w związku ze świadczonymi
przez Spółkę usługami, prawo do zgłaszania reklamacji do UNIQA
TU S.A. w formie wskazanej w „Informacji dotyczącej procedury
składania i rozpatrywania reklamacji”.
2. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić
odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym
terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia,
okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak
niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
3. UNIQA TU S.A. zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, albo, o ile Klient złożył taki wniosek - pocztą elektroniczną.
4. Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku
o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez
UNIQA TU S.A. usługami.
5. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami
jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/).
6. Klientowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie
niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
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2. Niniejsze OWU zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone
uchwałą zarządu z 15 grudnia 2020 r. i zamieszczone są na stronie
internetowej www.uniqa.pl.
Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji
Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA TU S.A. usługami
może być złożona przez Poszukującego ochrony ubezpieczeniowej,
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia:
a. elektronicznie – poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
b. 	 ustnie – telefonicznie pod numerem naszej infolinii +48 22 599 95 22,
osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej
klientów lub w siedzibie UNIQA;
c. pisemnie – osobiście w jednostce obsługującej klientów lub siedzibie UNIQA albo przesyłką pocztową na adres: 90-520 Łódź,
ul. Gdańska 132.

Przetwarzanie danych osobowych
w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

- co musisz wiedzieć

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My

=

administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ty

=

osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem Twoich danych w celach
marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA,
na rzecz której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich spółek.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres
administratora. Adres znajdziesz w części Kto jest administratorem Twoich danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach

Podstawa prawna:

wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

usprawnienia komunikacji;

przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których
podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie
komunikacji z Tobą w kwestiach związanych z umową ubezpieczenia
lub działań podjętych przed jej zawarciem;

wypełnienia obowiązków prawnych;

przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności
z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających
z zobowiązań międzynarodowych;

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub
ze sposobu jej realizacji;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest podnoszenie
jakości świadczonych usług i realizacja wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego;

przedstawiania Ci naszych produktów i usług za pośrednictwem
marketingu bezpośredniego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli prowadzenia marketingu
bezpośredniego naszych usług i produktów;

przeciwdziałania przestępstwom;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania
i ścigania przestępstw;

statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest wykonywanie
statystyk i analiz;

reasekuracji ryzyka;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli zmniejszenia ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Tobą umową.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

UK1

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy nasz
prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę
na przetwarzanie danych.
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Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub zakładom reasekuracji.
Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie UNIQA, np.:
•

dostawcom usług IT,

•

podmiotom windykującym należności,

•

agencjom marketingowym,

•

podmiotom świadczącym usługi assistance,

•

agentom ubezpieczeniowym.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych
przyjętych przez Komisję.
Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje
o miejscu jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych osobowych;
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie
wpływa jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, w tym również będziemy je profilować. Robimy
to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę ubezpieczenia. Dane osobowe, zwłaszcza te określające przedmiot i przebieg ubezpieczenia, będziemy
wykorzystywać do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Większa wartość przedmiotu ubezpieczenia lub większa szkodowość
może się przełożyć na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
Przykład
Jeśli w poprzednich latach było kilka stłuczek samochodowych, to może oznaczać, że automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.
Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub uzyskać interwencję człowieka co oznacza,
że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.

Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest
niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji jest dobrowolne.
W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności:
imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon.
W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu źródłem pozyskania danych może być również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego pozyskujemy historię szkodowości.
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