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ZAŁĄCZNIK  A11 –  TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH -  FAKULTATYWNYCH  

Klauzula aktów terrorystycznych  

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ulegnie rozszerzeniu o ryzyko aktów terrorystycznych (Wszelkiego rodzaju działanie mające 

na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 

ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Udział własny 5.000,00 PLN. Zakres 

ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje strat lub szkód spowodowanych  przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub 

jakiegokolwiek organu władzy publicznej.  

Łączny limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym  okresie  

rozliczeniowym/polisowym. 

Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem  

Z zachowaniem pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał za szkody spowodowane przez kierującego 

pojazdem , który nie posiadał w chwili zajścia szkody , ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. 

Klauzula braku ważnego badania technicznego 
Z zachowaniem pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego 

badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie i rozmiar szkody. 

Klauzula dodatkowego terminu zgłaszania roszczeń  

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że: 
Ubezpieczyciel wydłuży wskazany w zakresie obligatoryjnym termin zgłaszania roszczeń do 36 miesięcy (łącznie) . 

Klauzula  funduszu prewencyjnego 

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że: 

Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego/ubezpieczonego  fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych 

składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego zamówienia. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być 

wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z 

funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający 

przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.  

Klauzula kosztów odbudowy mienia ruchomego i nieruchomości 

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że: 
Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione koszty związane z naprawą i odbudową mienia ruchomego lub nieruchomości, 
które zostało uszkodzone/zniszczone  w związku z pracami zmierzającymi do przywrócenia środowiska naturalnego do stanu 
sprzed powstania szkody w środowisku 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym  50.000 

PLN. 

 Klauzula kosztów zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty zarządzania związanego z sytuacją kryzysową zgłoszoną przez ubezpieczonego, mającą miejsce 
po zaistniałej szkodzie w środowisku,  która może mieć negatywny wpływ na wizerunek Ubezpieczonego, w konsekwencji 
prowadzący do destabilizacji finansowej (przerwa lub zakłócenie prowadzonej działalności). Ochroną obejmowane są koszty 
skorzystania z usług firmy konsultingowej, realizującej działania z zakresu public relations , mającej n celu  minimalizację 
skutków związanych z negatywnym wizerunkiem Ubezpieczonego. 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym – 50.000 
PLN 

Klauzula odnosząca się do kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe 
Z zachowaniem pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał za szkody powstałe wskutek kradzieży lub zabrania 

pojazdu w celu   krótkotrwałego użycia ,w sytuacji gdy:  kierujący wysiadł z pojazdu , pozostawiając wewnątrz pojazdu kluczyki 
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i/lub  dokumenty pozostawiono w pojeździe. 

Klauzula odpowiedzialności w przypadku złamania przepisów Prawa o ruchu drogowym  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ustala się, że Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszać odszkodowania w przypadku, gdy do szkody dojdzie 
na skutek złamania lub/i niedostosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. 
 

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia   

i innych postanowień umowy ustala się, że: 

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego 

mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim 

wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami 

umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. Wypłata w miejsce zastąpienia). 

 

Klauzula pokrycia szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ustala się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w układzie zawieszenia i układzie 

jezdnym pojazdu wskutek wjechania przez pojazd w nierówność na drodze. 

Klauzula przekroczenia dopuszczalnej prędkości  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ustala się, że Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszać odszkodowania w przypadku, gdy kierujący 
pojazdem poruszał się z większą, aniżeli dopuszczalna, prędkością. 
 

Klauzula retroaktywna 
Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że: 
Ubezpieczyciel włączy do ochrony ubezpieczeniowej szkody/wypadki powstałe przed datą początkową będącą datą 

rozpoczynającą okres ubezpieczenia wskazany w zamówieniu. Data retroaktywna 12 miesięcy. 

Klauzula szkód powstałych wskutek osiadania gruntu 

Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 
postanowień umowy ustala się, że: 
Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe wskutek osiadania gruntu jak również w skutek osunięcia się ziemi, zalania przez wody 

stojące lub płynące a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach wodnokanalizacyjnych 

Klauzula terminu zatwierdzenia kosztorysu naprawy  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zatwierdzania kosztorysu na naprawę uszkodzonego 
pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia do akt szkody. Po wykonaniu kosztorysu Ubezpieczyciel ma obowiązek 
pisemnego poinformowania o tym ubezpieczonego lub warsztat, w którym pojazd jest naprawiany. Brak takiej informacji jest 
równoznaczny z zatwierdzeniem złożonego kosztorysu. 
 

Klauzula  ubezpieczenia zwiększonych kosztów 
Z zachowaniem  pozostałych  nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia  i innych 

postanowień umowy ustala się, że: 

1. Koszty dodatkowe objęte są ochroną ubezpieczeniową, o ile są następstwem szkody materialnej w ubezpieczonym 
mieniu, w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą. 
2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty powstałe w wyniku: 
a) decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie 
zniszczonego mienia, 
b) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia, 
c) braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia we właściwym czasie, 
d) odkażania, zniszczenia lub zepsucia surowców, półfabrykatów lub gotowych produktów 
 
3. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe (zależne i niezależne od czasu) poniesione przez Ubezpieczającego w 
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maksymalnym okresie odszkodowawczym wynoszącym 6 miesięcy, przy czym okres odszkodowawczy rozpoczyna się od daty 
szkody w mieniu powodującej zakłócenie w działalności. 
4. Za okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń działalności, w którym konieczne jest stosowanie rozwiązań 
prowizorycznych w celu ich minimalizacji, jednak nie dłuższy niż do końca określonego maksymalnego okresu 
odszkodowawczego. 
5. Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną, określoną jako kwotę obliczoną przez 
pomnożenie średnich dziennych kosztów stosowania rozwiązań prowizorycznych pomnożonych przez 3 dni. 
6. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym - 
300.000 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


