UBEZPIECZENIE BIZNES PAKIET
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nr PL - 2BP
Zatwierdzone
Uchwałą Zarządu „BTA Insurance Company” SE
Nr LV1_0002/02-03-03-2015-113 z dnia 06.10.2015 r.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Pakiet, zwane dalej
(„OWU”), mają zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych przez „ BTA Insurance Company” SE z osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi
osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
1.2. Na podstawie niniejszych OWU można zawrzeć umowę
ubezpieczenia:
a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
c) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
1.3. Zakres umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1.2.,
na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki,
można rozszerzyć o Klauzule dodatkowe, których treść określa
Załącznik nr 1 do niniejszych OWU.
2. Definicje
Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć:
Akcja ratownicza – zespół działań prowadzonych przez
wyspecjalizowane służby w związku z wystąpieniem zdarzeń
losowych.
BTA – „BTA Insurance Company SE” z siedzibą w Rydze, ul.
K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840,
działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego
przedsiębiorcy pod firmą „BTA Insurance Company SE” Spółka
europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Aleje
Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000493693, NIP:
108-00-16-534, REGON: 147065333.
Budowla – obiekt budowlany (nie będący budynkiem) oraz
obiekt małej architektury, trwale połączony z gruntem,
stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami.
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami.
Dane – informacje nadające się do bezpośredniego
przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania
Danych (EPD), zgromadzone poza jednostką centralną
komputera:
1. dane ze zbiorów danych,
2. system operacyjny i programy wchodzące w jego skład,
3. licencyjne, standardowe programy pochodzące z produkcji
seryjnej,
4. programy aplikacyjne pochodzące z produkcji jednostkowej
(wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego).
Franszyza integralna – ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota, do wysokości której BTA nie odpowiada za powstałą
szkodę. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość franszyzy
integralnej, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w pełnej
wysokości.
Graffiti – rysunki lub napisy wykonane dowolną techniką,

skutkujące uszkodzeniem mienia.
Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Klasa palności – za budynki i budowle, które spełniają
warunki konstrukcji I klasy palności uważa się obiekty
wykonane z materiałów niepalnych, w których trzy z poniższych
warunków są spełnione:
1. konstrukcja budynku/budowli, w tym stropów – wykonana z
cegły, kamienia, pustaka, betonu, żelbetu oraz konstrukcje
stalowe osłonięte (pokryte materiałem niepalnym, np.
obmurowane lub otynkowane),
2. ściany zewnętrzne – wykonane z cegły, kamienia, pustaka,
betonu, żelbetu,
3. konstrukcja dachu, w tym stropodachu - stalowa, żelbetowa,
4. pokrycie dachu – wykonane z blachy, dachówki, eternitu,
betonu, asfaltu, papy.
Pozostałe budynki i budowle zalicza się do II klasy palności.
Panele lub płyty warstwowe z wypełnieniem styropianowym
lub z pianki poliuretanowej uważane są za element palny.
Kradzież z włamaniem – dokonanie lub usiłowanie zaboru
mienia z lokalu lub schowków w lokalu:
1. po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu
wejścia przy użyciu narzędzi bądź podrobionego lub
dopasowanego klucza, lub też oryginalnego (innego urządzenia
otwierającego), w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek
włamania do innego pomieszczenia/lokalu lub rozboju,
2. przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego
zamknięciem, jeśli pozostawił ślady mogące służyć jako dowód
jego ukrycia się.
Kradzież zwykła – zabór mienia bez włamania lub rozboju.
Lokal – samodzielne pomieszczenie lub pomieszczenia wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stałymi
elementami, stanowiące odrębną nieruchomość w budynku
wielolokalowym, użytkowane przez Ubezpieczającego w celu
prowadzenia działalności.
Maszyny elektryczne – urządzenia elektromechaniczne
służące do przetwarzania energii o innych parametrach za
pośrednictwem pola magnetycznego i przy udziale ruchu, np.
silniki elektryczne, prądnice, transformatory.
Maszyny, urządzenia, wyposażenie – rzeczowe, ruchome
składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności
(w tym sprzęt elektroniczny), niestanowiące elementów
budynków, budowli, lokali niebędące środkami obrotowymi, ani
nakładami inwestycyjnymi.
Miejsce ubezpieczenia – wskazane przez Ubezpieczającego
w dokumencie ubezpieczenia miejsce na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: miejscowość wraz z kodem
pocztowym, ulica i numer budynku lub lokalu (o ile występują),
w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia.
Mienie pracownicze – mienie osobistego użytku
pracowników Ubezpieczającego, które zwyczajowo znajduje się
w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz
pojazdów.
Nakłady inwestycyjne – poniesione przez Ubezpieczającego
wydatki na wykończenie budynków, budowli lub lokali oraz
wszelkie wydatki na wykończeniowe roboty budowlane,
instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacyjne w budynkach,
budowlach, lokalach zajmowanych przez Ubezpieczającego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu
prawnego, poniesione dla potrzeb prowadzonej działalności.
1/19

Niskocenne składniki majątku – maszyny, urządzenia i
wyposażenie, które ze względu na wartość początkową nie są
ujęte w ewidencji środków trwałych w rozumieniu
obowiązujących przepisów prawa.
Osoba trzecia – każda osoba nie będąca ani Ubezpieczonym,
ani Ubezpieczającym.
Pękanie mrozowe – uszkodzenie spowodowane mrozem,
polegające na pęknięciu znajdujących się wewnątrz
ubezpieczonego budynku lub lokalu instalacji lub urządzeń
wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, tryskaczowych,
gaśniczych, klimatyzacyjnych, technologicznych oraz wyciek
wody, pary lub innej cieczy, który powstał wskutek tego
uszkodzenia.
Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się
wody w korytach wód płynących lub stojących, a także
wskutek:
1. nadmiernych opadów atmosferycznych,
2. spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich
lub falistych,
3. topnienia kry lodowej,
4. tworzenia się zatorów lodowych,
5. sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych.
Za powódź uważa się także zalanie terenu wskutek spływu
wód po zboczach lub stokach.
Pracownik
–
osoba
fizyczna
zatrudniona
przez
Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na
podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby
fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym umowę
cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się
także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu
Ubezpieczający powierzył wykonywanie pracy.
Pracownik ochrony – osoba posiadająca licencję
pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika
zabezpieczenia technicznego i wykonująca wyłącznie zadania
ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz
przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Przepięcie – gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia prądu,
przekraczający maksymalne (znamionowe) napięcie dla
określonej instalacji lub urządzenia.
Reklamacja – wystąpienie skierowane do BTA przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia, w którym zgłasza on zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez BTA, w tym odwołanie od
stanowiska BTA w przedmiocie przyznania lub odmowy
przyznania odszkodowania.
Rozbój – dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia:
1. przy użyciu przemocy lub groźby jej natychmiastowego
użycia wobec Ubezpieczającego lub jego pracowników,
2. przez doprowadzenie Ubezpieczającego lub jego
pracowników do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
3. przez sprawcę, który użył przemocy lub groźby jej
natychmiastowego użycia, doprowadził Ubezpieczającego lub
jego pracowników posiadających klucze do ubezpieczonego
lokalu lub urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania
wartości pieniężnych i zmusił je do ich otworzenia albo sam
otworzył kluczami zrabowanymi.
Sprzęt elektroniczny – urządzenia skonstruowane z
elementów elektronicznych przeznaczone do komunikacji,
przetwarzania danych, kontroli procesów, wykonywania
pomiarów (np. laptopy, sprzęt telekomunikacyjny, biurowy
sprzęt
komputerowy,
sprzęt
medyczny,
urządzenia
poligraficzne, kasy fiskalne, urządzenia alarmowe, centrale
telefoniczne, itp.).
Sprzęt elektroniczny przenośny – sprzęt elektroniczny,
którego charakter użytkowania, zgodnie z zaleceniami

producenta i przeznaczeniem, pozwala na przenoszenie przez
użytkownika z jednego miejsca w drugie, bez konieczności
angażowania dodatkowych środków.
Stałe elementy – zamontowane lub wbudowane na stałe w
sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi,
m.in.:
1. meble, zabudowy wnętrz, pawlaczy i ścian,
2. stolarka drzwiowa i okienna wraz z zamknięciami,
3. zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien,
4. wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów,
5. powłoki malarskie, gładzie, szpachle ścian,
6. podłogi i podwieszane sufity, zamontowane na stale punkty
świetlne,
7. anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne, baterie słoneczne,
8. instalacja i urządzenia sanitarne,
9. instalacja grzewcza, klimatyzacyjna, wentylacyjna,
telefoniczna, alarmowa, domofonowa, natynkowa.
Stały dozór – bezpośredni dozór nad mieniem w miejscu
ubezpieczenia, realizowany na podstawie pisemnie określonego
zakresu obowiązków, z wyszczególnieniem zadań dotyczących
sposobu zachowania i czynności w przypadku naruszenia
zabezpieczeń lub próby włamania, pełniony przez pracowników
Ubezpieczającego lub pracowników ochrony agencji ochrony
mienia.
Szkoda – strata materialna, wynikająca z utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.
Środki obrotowe – rzeczowe aktywa obrotowe: towary,
surowce, produkcja w toku, półprodukty i półfabrykaty lub
wyroby gotowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z
wyłączeniem maszyn, urządzeń i wyposażenia, wartości
pieniężnych.
Środki trwałe – budynki, budowle, lokale, maszyny,
urządzenia.
Terroryzm – nielegalne akcje z użyciem siły lub przemocy,
organizowanie z pobudek ideologicznych lub politycznych,
wywołujące chaos, zastraszenie ludności lub dezorganizację
życia publicznego.
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia,
w którym suma ubezpieczenia ustalana jest według wysokości
prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka może powstać
wskutek jednego wypadku objętego umową ubezpieczenia.
Ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w
którym
suma
ubezpieczenia
powinna
odpowiadać
przewidywanej maksymalnej wartości mienia w okresie
ubezpieczenia.
Wandalizm – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia
przez osoby trzecie działające z zamiarem jego zniszczenia lub
uszkodzenia.
Wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
akcje, obligacje i inne dokumenty zastępujące w obrocie
gotówkę, nieobrobione złoto, srebro, platyna i pozostałe metale
z grupy platynowców oraz nieoprawione kamienie szlachetne i
perły.
Wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość
początkowa środka trwałego stanowiąca cenę jego nabycia lub
koszt wytworzenia z uwzględnieniem dokonanych przeszacowań
jego wartości.
Wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca
kosztom
zakupu,
remontu/naprawy,
odbudowy
lub
wytworzenia:
1. budynku lub budowli w tym samym miejscu, z
uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów,
technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, łącznie z
kosztami transportu i montażu,
2. maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju, typu
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oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów
transportu i montażu.
Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa (nowa)
pomniejszona o zużycie techniczne.
Wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie zakupu
na rynku lokalnym.
Wypadek ubezpieczeniowy
–
zdarzenie
nagle,
niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego powodujące bezpośrednio szkodę w mieniu.
Wszystkie szkody będące następstwem tego samego
wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie
od liczby osób poszkodowanych, traktuje się jako jeden
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszego zdarzenia.
Zamek wielozastawkowy – zamek, do którego klucz
posiada więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu.
Zdarzenia losowe:
deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia
co najmniej 4, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (IMiGW);
W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie, na
którym wystąpiła szkoda, bierze się pod uwagę stan faktyczny
i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu
nawalnego w miejscu szkody lub jego bezpośrednim
sąsiedztwie;
dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie będąca
bezpośrednim skutkiem spalania, które nagle i w sposób
krótkotrwały wydobyły się z instalacji i urządzeń znajdujących
się w miejscu ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z
przeznaczeniem i przepisami technicznymi oraz przy
sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych;
grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;
huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa wywołana przez
statek powietrzny przekraczający prędkość dźwięku;
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s
potwierdzony przez IMiGW;
W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie, na
którym wystąpiła szkoda, bierze się pod uwagę stan faktyczny
i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu huraganu w
miejscu szkody lub jego bezpośrednim sąsiedztwie;
lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się ze stoków
górskich: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru
śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów bądź
elementy nośne budynków lub budowli, a także powodujące
przewrócenie się mienia sąsiedniego na przedmiot
ubezpieczenia, powodujące jego uszkodzenie lub zniszczenie;
osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach nie
spowodowany działalnością ludzką;
ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko
lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
trzęsienie ziemi – spowodowany przyczyną naturalną
wstrząs powierzchni ziemi, wynikający z zachodzenia
procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzchnią
ziemi;
uderzenie drzew lub budowli – nie będące następstwem
działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew,
masztów, słupów energetycznych, latarni ulicznych,
wolnostojących kominów, szyldów reklamowych, bądź
oderwanie się i upadek ich części na przedmiot ubezpieczenia;
uderzenie pioruna – bezpośrednie i pośrednie wyładowanie
elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie;
uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie pojazdu
samochodowego, jak również pojazdu szynowego, jego części
lub przewożonego nim ładunku w przedmiot ubezpieczenia;

upadek statku powietrznego – katastrofa bądź
przymusowe lądowanie statku powietrznego, a także upadek
jego części lub przewożonego ładunku;
wybuch – nagłe uwolnienie energii, wywołane właściwością
rozprzestrzeniania się gazów, pary lub pyłów, z wyłączeniem
szkód wywołanych podciśnieniem; przy czym wybuch zbiornika
(kotła, instalacji rurowej, itp.) występuje tylko wtedy, gdy jego
ścianki są pęknięte w rozmiarze powodującym nagłe
wyrównanie różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz zbiornika,
za wybuch uważa się również implozję, polegającą na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym;
zalanie - niezamierzone i niekontrolowane działanie wody,
pary wodnej lub cieczy wskutek:
a) awarii instalacji lub ich urządzeń,
b) cofnięcia się wody lub ścieków z instalacji
wodno-kanalizacyjnej,
c) przypadkowego i nieumyślnego pozostawienia otwartych
kranów lub innych zaworów w urządzeniach instalacji,
d) działania osób trzecich,
e) stłuczonego akwarium,
f) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub
zraszaczowych, z wyłączeniem przypadków będących
następstwem ognia, naprawy lub prac konserwacyjnych
instalacji, remontu, przebudowy,
g) opadów atmosferycznych, tj. wody pochodzącej z
naturalnych opadów w postaci deszczu, topniejącego śniegu,
gradu.
zapadanie się ziemi – spowodowane przyczyną naturalną
obniżenie powierzchni terenu w wyniku zawalenia się
naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu.
Zużycie techniczne – utrata wartości wskutek naturalnego
zużycia mienia wynikającego z wieku, trwałości materiałów,
jakości wykonawstwa lub prowadzonej gospodarki remontowej
bądź sposobu użytkowania. Zużycie techniczne określa się w
procentach (%).
3. Postanowienia wspólne do wszystkich rodzajów
ubezpieczeń
3.1. Zakres ubezpieczenia
3.1.1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia BTA Biznes
Pakiet jest ubezpieczenie co najmniej jednego z następujących
rodzajów ryzyk:
a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
c) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3.2. Wyłączenia odpowiedzialności
3.2.1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) budynki, budowle, lokale nieużytkowane lub wyłączone z
eksploatacji powyżej 60 dni oraz znajdujące się w nich mienie,
za wyjątkiem sytuacji, w której BTA po otrzymaniu informacji o
nieużytkowaniu lub wyłączeniu z eksploatacji, zgodziła się na
objęcie budynku, budowli lub lokalu ochroną ubezpieczeniową,
b) budynki, budowle, lokale przeznaczone do rozbiórki oraz
znajdujące się w nich mienie,
c) budynki, budowle, lokale – znajdujące się w trakcie budowy,
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy; wyłączenie nie dotyczy
drobnych robót budowlanych, o ile zakres ubezpieczenia został
rozszerzony o Klauzulę drobnych robót budowlanych,
d) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie przeznaczone do
likwidacji przed dniem powstania szkody,
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e) budynki, budowle tymczasowe oraz znajdujące się w nich
mienie,
f) drzewa, krzewy, uprawy, zwierzęta, grunty, gleba,
g) zbiorniki wodne, kanały, studnie, kable, tunele, mienie
znajdujące się pod ziemią,
h) mienie używane, przechowywane lub składowane
niezgodnie
z
przeznaczeniem,
przepisami
prawa,
wymaganiami producenta/dostawcy,
i) akta, dokumenty, pieczątki, dane na wszelkiego rodzaju
nośnikach, prototypy, wzory i eksponaty muzealne, dzieła
sztuki, antyki,
j) programy komputerowe, pojazdy podlegające rejestracji,
k) mienie przeterminowane bądź wycofane z obrotu przed
powstaniem szkody,
l) pojazdy mechaniczne, wartości pieniężne, biżuteria –
stanowiące mienie pracownicze.
3.2.2. Oprócz wyłączeń, o których mowa w pkt. 4.2., pkt. 5.2.,
pkt. 6.2. oraz Klauzulach dodatkowych, BTA nie odpowiada za
szkody powstałe wskutek:
a) winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
b)
rażącego
niedbalstwa
Ubezpieczającego
lub
Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada
w danych okolicznościach względom słuszności,
c) winy umyślnej osób, z którymi Ubezpieczający lub
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym,
d) pozostawania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, ich
reprezentantów, pracowników będących w stanie po użyciu
alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków
lub innych środków odurzających, o ile ten stan miał wpływ na
zaistnienie
wypadku
przewidzianego
w
umowie
ubezpieczenia,
e) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu,
f) konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub
zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez
uprawnione do tego władze, jak również spowodowane
działaniami uprawnionych do tego władz,
g) reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz skażenia
lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni
biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i
maserowych
oraz
pola
magnetycznego
i
elektromagnetycznego,
h) oddziaływania azbestu i formaldehydu,
i) działania młotów pneumatycznych lub kafarów, jak również
powstałe w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych i
rozbiórkowych,
j) utraconych zysków.
3.2.3. Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony
poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia Klauzul
dodatkowych określonych w Załączniku nr 1, BTA nie ponosi
odpowiedzialności za mienie lub szkody, o których mowa w
tych Klauzulach.
3.2.4. BTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie
przekraczające 300 PLN.
3.2.5. Za winę umyślną
lub rażące niedbalstwo
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego będącego osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej uważa się winę umyślną lub rażące
niedbalstwo następujących osób:
a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych:
dyrektora, jego zastępców, zarządcy oraz pełnomocników,
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych:
członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy

będących
osobami
fizycznymi,
prokurentów
oraz
pełnomocników,
d)
w
spółkach
jawnych
oraz
komandytowych:
komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników,
prokurentów oraz pełnomocników,
e) w spółkach partnerskich: partnerów, prokurentów oraz
pełnomocników,
f) w spółkach cywilnych: wspólników, prokurentów oraz
pełnomocników,
g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członków
zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą: pełnomocników.
3.3. Umowa ubezpieczenia – zasady ogólne
Na podstawie niniejszych OWU umowę ubezpieczenia zawiera
się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówią się inaczej.
3.4. Sposób zawierania umowy ubezpieczenia
3.4.1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie
pisemnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
złożonego przez Ubezpieczającego.
3.4.2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać co
najmniej następujące dane:
a) pełną nazwę i adres Ubezpieczającego,
b) pełną nazwę i adres Ubezpieczonego,
c) REGON,
d) miejsce ubezpieczenia,
e) okres ubezpieczenia,
f) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
g) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, system
ubezpieczenia,
h) opis przedmiotu ubezpieczenia i stanu zabezpieczenia
mienia,
i) liczbę, przyczynę i wysokość szkód w okresie ostatnich 3 lat,
w rozbiciu na poszczególne lata i rodzaje ubezpieczeń.
3.4.3. BTA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od
zainstalowania zabezpieczeń mienia wymaganych zapisami
niniejszych OWU.
3.4.4. Wniosek o ubezpieczenie wypełnia i podpisuje
Ubezpieczający lub osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego. Wniosek stanowi
integralną część umowy ubezpieczenia.
3.4.5. BTA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia
dokumentem ubezpieczenia.
3.4.6. BTA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową
ubezpieczenia i mających wpływ na odpowiedzialność BTA.
3.5. Czas trwania odpowiedzialności
3.5.1. Odpowiedzialność BTA rozpoczyna się od dnia
następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki
lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem 3.5.2.
3.5.2. W przypadku nowych umów ubezpieczenia,
odpowiedzialność BTA w zakresie ryzyka powodzi rozpoczyna
się z upływem 30-go dnia od daty rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia (karencja) i opłacenia składki.
3.5.3. Jeżeli BTA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, BTA może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać
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zapłaty składki lub pierwszej raty składki za okres, przez który
ponosiła odpowiedzialność. W razie braku wypowiedzenia
umowy przez BTA, wygasa ona z końcem okresu, za który
przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata.
3.5.4. W razie opłacania składki w ratach, jeżeli
Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w terminie
określonym w dokumencie ubezpieczenia, BTA może wezwać
Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty składki z
zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności
BTA.
3.6. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
3.6.1. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
a) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
b) z dniem wypowiedzenia przez BTA umowy ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który
przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata,
zgodnie z pkt 3.5.3.,
c) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty
zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty,
zgodnie z pkt 3.5.4.,
d) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub ustania
stosunku, na podstawie którego Ubezpieczający posiada
przedmiot ubezpieczenia.
3.7. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
3.7.1. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą
istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron
może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki,
poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie
wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga
strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
3.7.2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3.8. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta 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 dnia
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za
okres, w jakim BTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
3.9. Suma ubezpieczenia
3.9.1. Suma ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności,
określone w umowie ubezpieczenia, stanowią górną granicę
odpowiedzialności BTA.
3.9.2. Sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności ustala
się na jeden i wszystkie wypadki zaistniałe w okresie
ubezpieczenia.
3.9.3. Suma ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności ulega
zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania
(konsumpcja
sumy
ubezpieczenia
lub
limitu
odpowiedzialności).
3.9.4. Suma ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności mogą
zostać podwyższone po opłaceniu dodatkowej składki, w
przypadku:

a) zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia,
b)
zmniejszenia
sumy
ubezpieczenia
lub
limitu
odpowiedzialności w następstwie wypłaty odszkodowania.
3.9.5. Podwyższona suma ubezpieczenia lub limit
odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności
BTA od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki, z
zastrzeżeniem pkt. 3.5.2.
3.9.6. Sumę ubezpieczenia określa się:
a) dla budynków i budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia
oraz dla nakładów inwestycyjnych – według wartości:
i. odtworzeniowej (nowej), jeżeli stopień zużycia technicznego
nie przekracza 50%,
ii. rzeczywistej,
iii. księgowej brutto, jeżeli stopień amortyzacji nie przekracza
50%,
b) dla lokali – według wartości odtworzeniowej lub rynkowej,
c) dla środków obrotowych – według ceny zakupu lub kosztów
wytworzenia,
d) dla niskocennych składników majątku – według wartości
rzeczywistej,
e) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej;
sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn liczby zatrudnionych
pracowników w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia i sumy
ubezpieczenia przypadającej na jednego pracownika,
f) dla wartości pieniężnych według:
i. wartości nominalnej dla gotówki i pozostałych wartości
pieniężnych niewymienionych poniżej (wartość nominalną
waluty obcej przelicza się na walutę polską według kursu
średniego walut obcych Narodowego Banku Polskiego,
obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania),
ii. wartości wykazanej na czekach w przypadku czeków,
iii. ceny zakupu lub kosztu wytworzenia dla złota, srebra,
platyny, metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i
półszlachetnych, pereł oraz wyrobów z wymienionych powyżej
metali i kamieni.
3.9.7. Sumę ubezpieczenia:
a) budynków, budowli, lokali,
b) maszyn, urządzeń, wyposażenia,
określa się w systemie sum stałych.
3.9.8. Sumę ubezpieczenia:
a) środków obrotowych,
b) niskocennych składników majątku,
c) nakładów inwestycyjnych,
d) mienia pracowniczego,
e) wartości pieniężnych,
określa się w systemie na pierwsze ryzyko.
3.9.9. BTA w granicach sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności
refunduje
uzasadnione,
faktycznie
poniesione i udokumentowane koszty:
a) ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
b) usunięcia szkód powstałych podczas akcji ratowniczej,
c) usunięcia szkód powstałych wskutek skażenia lub
zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia (nieruchomości i
mienie ruchome) w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych,
za które BTA ponosi odpowiedzialność,
d) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym
mieniu, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku,
e) poszukiwania przyczyn szkody – do wysokości 10% sumy
ubezpieczenia budynków, budowli, lokali i nakładów
inwestycyjnych, nie więcej niż 20 000 PLN,
f) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku
dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem i rozboju,
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (w szczególności drzwi,
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zamki, systemy alarmowe) oraz koszty usunięcia uszkodzenia
ścian, stropów, dachów, okien, framug, podłóg, sufitów.
3.10. Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej
3.10.1. Składkę za ubezpieczenie oblicza się za czas trwania
odpowiedzialności BTA.
3.10.2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego i uzależniona jest od:
a) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,
b) zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
c) wysokości sumy ubezpieczenia,
d) okresu ubezpieczenia,
e) przebiegu ubezpieczenia w okresie ostatnich 3 lat,
f) zawarcia umowy na warunkach odmiennych od
postanowień niniejszych OWU.
3.10.3. Składkę za ubezpieczenie oblicza się jako iloczyn sumy
ubezpieczenia i stawki taryfowej.
3.10.4. W wyliczeniu składki, o której mowa w pkt. 3.10.3.,
stosuje się następujące zniżki składki z tytułu:
a) posiadania atestowanych i należycie konserwowanych
urządzeń
bądź
instalacji
sygnalizacyjno–alarmowych
(przeciwkradzieżowych lub przeciwpożarowych) lub stałego
dozoru,
b) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,
c) jednorazowej opłaty składki,
d) nowego ubezpieczenia w BTA.
3.10.5. W wyliczeniu składki, o której mowa w pkt. 3.10.3.,
stosuje się następujące zwyżki składki z tytułu:
a) klasy palności budynków, budowli,
b) wykupienia franszyzy integralnej,
c) szkodowego przebiegu ubezpieczenia,
d) zawarcia umowy na warunkach odmiennych od
postanowień niniejszych OWU.
3.10.6. Przy zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania,
powodującej konieczność opłacenia dodatkowej składki,
składkę tę oblicza się według taryfy składek zgodnej z datą
zawartej umowy ubezpieczenia.
3.11.
Sposób
opłacania
ubezpieczeniowej

i

zwrotu

składki

3.11.1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w dokumencie
ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin opłacenia
składki lub jej pierwszej raty.
3.11.2. BTA może wyrazić zgodę na opłatę składki w ratach,
przy czym terminy opłat kolejnych rat składki BTA określa w
dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolejnej raty
składki we wskazanym terminie może powodować ustanie
odpowiedzialności BTA zgodnie z pkt 3.5.4.
3.11.3. BTA może potrącić zaległą składkę lub ratę składki z
kwoty wypłacanego odszkodowania w przypadku, gdy termin
jej płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania.
Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy
ubezpieczenia na cudzy rachunek.
3.11.4. W przypadku, gdy BTA wyrazi zgodę na opłatę składki
w ratach, a Ubezpieczający nie opłaci raty składki w terminie
wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, BTA ma prawo
żądać natychmiastowej opłaty wszystkich pozostałych rat
składki.
3.11.5. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego
BTA pełną, wymagalną kwotą wskazaną w umowie

ubezpieczenia.
3.11.6. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia
przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
3.12. Prawa i obowiązki Ubezpieczającego
3.12.1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości
BTA wszystkie znane sobie okoliczności, o które BTA pytała w
formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych
pismach.
3.12.2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez
przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w pkt. 3.12.1.
ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okoliczności jemu znane.
3.12.3. Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
zobowiązany jest zawiadamiać BTA o zmianach wszelkich
okoliczności, o których mowa w pkt. 3.12.1., niezwłocznie po
otrzymaniu o nich wiadomości.
3.12.4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek obowiązki określone w pkt. 13.2.1. – 3.12.3.
spoczywają zarówno na Ubezpieczającym jak i na
Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o
zawarciu umowy na jego rachunek.
3.12.5. BTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które z naruszeniem pkt. 3.12.1. – 3.12.3. nie
zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia pkt.
3.12.1. – 3.12.3. doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości
przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa
są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
3.12.6. Ponadto Ubezpieczający jest zobowiązany:
a) eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta lub dostawcy,
b) przechowywać ubezpieczone mienie w sposób zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy i wymogami
technicznymi,
c) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa mających na
celu zapobieganie powstawaniu szkód, a w szczególności
przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prawa
budowlanego, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych
oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi
urządzeniami,
d) przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczenia
ubezpieczonego mienia, o którym mowa w pkt. 5.3. oraz
utrzymywać
ubezpieczone
mienie
wraz
z
jego
zabezpieczeniami w należytym stanie technicznym, a także
przestrzegać przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, zaś
w odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych również
zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
e) przeprowadzać konserwacje ubezpieczonego mienia, w tym
konserwacje przewodów i urządzeń doprowadzających i
odprowadzających wodę lub inne ciecze,
f) stosować środki ochronne w celu zabezpieczenia przed
mrozem instalacji i urządzeń służących do rozprowadzania
wody lub innych cieczy,
g) stosować impregnaty ogniochronne do konstrukcyjnych
elementów drewnianych, posiadające aprobatę techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej.
3.12.7. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt. 3.12.6, gdy
ich naruszenie miało wpływ na powstanie szkody lub jej
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rozmiar, BTA może odmówić w całości lub w części wypłaty
odszkodowania za szkody powstałe z tego powodu, chyba że
w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
3.12.8. W
razie zajścia wypadku Ubezpieczający jest
zobowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów.
3.12.9. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa nie zastosował środków, o których mowa w pkt.
3.12.8. BTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego tytułu.
3.12.10. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający jest
ponadto zobowiązany:
a) niezwłocznie powiadomić jednostkę policji o każdym
wypadku z ofiarami w ludziach, kradzieży z włamaniem lub
kradzieży zwykłej, wypadku drogowym środka transportu lub
wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających
przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo,
b) powiadomić BTA o wypadku w sposób, o którym mowa w
pkt. 3.14., podając rodzaj i rozmiar szkody,
c) pozostawić miejsce szkody bez dokonywania zmian do
czasu oględzin przez przedstawiciela BTA, chyba że zmiana
jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po
szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody,
d) udzielić przedstawicielowi BTA pomocy i wyjaśnień w
ustalaniu przyczyn wypadku, jego rozmiarów i wysokości, w
tym przedstawić wszelką dokumentację niezbędną do
likwidacji szkody, o którą BTA prosiła w pismach,
e)
zabezpieczyć
możność
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
3.12.11. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt.
3.12.10, a ich naruszenie miało wpływ na ustalenie przyczyn
powstania szkody, jej rozmiaru lub wysokości odszkodowania,
BTA może odmówić w całości lub w części wypłaty
odszkodowania za szkody powstałe z tego powodu.
3.13. Obowiązki BTA
3.13.1. BTA może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia,
zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach
ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, dane ubezpieczających lub uprawnionych z
umowy ubezpieczenia.
3.13.2. BTA przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla
celów ubezpieczeniowych.
3.13.3. BTA może powołać na swój koszt ekspertów,
specjalistów w celu określenia przyczyny szkody lub ustalenia
rozmiaru szkody bądź weryfikacji przedłożonych przez
Ubezpieczonego rachunków, faktur i innych dokumentów
uzasadniających wysokość szkody.
3.13.4. BTA ma obowiązek udostępniać Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu,
informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia
odpowiedzialności BTA lub wysokości odszkodowania bądź
świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia
przez BTA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na
swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich
zgodności z oryginałem przez BTA.
3.13.5. Informacje i dokumenty BTA ma obowiązek
udostępniać osobom, o których mowa w pkt. 3.13.4. na ich
żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania
informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego

potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania
możliwości
sporządzania
kserokopii
dokumentów
i
potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się
z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami
dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz
udostępniania informacji i dokumentów w postaci
elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego
rodzaju usług.
3.14. Zawiadomienie o wypadku
3.14.1. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt do BTA.
3.14.2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek do zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym
obowiązany jest zarówno Ubezpieczający, jak i Ubezpieczony,
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego
rachunek.
3.14.3. Zawiadomienie o wypadku ubezpieczeniowym winno
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
od dnia zajścia wypadku lub uzyskania o nim informacji.
3.14.4. Przy obliczaniu terminu zawiadomienia o wypadku
ubezpieczeniowym nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpił
wypadek ubezpieczeniowy.
3.14.5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa obowiązków określonych w pkt 3.14.3., BTA może
odpowiednio zmniejszyć, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło BTA ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
3.14.6. Skutki braku zawiadomienia BTA o wypadku nie
następują, jeżeli BTA w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które
należało podać do jej wiadomości.
3.15. Sposób ustalania wysokości odszkodowania
3.15.1. BTA ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej
wysokości szkody, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia
określona w umowie ubezpieczenia.
3.15.2. Wysokość odszkodowania ustala się w następujący
sposób:
a) dla budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych – według
kosztów odbudowy lub remontu budynku lub budowli w tym
samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych
wymiarów,
konstrukcji,
materiałów
oraz
standardu
wykończenia, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji przy
zastosowaniu cen robót budowlanych obowiązujących w
budownictwie na podstawie średnich narzutów, stawek
roboczogodziny oraz cen materiałów dla danego regionu,
powiększonych o koszty zwykłego transportu lub montażu,
potwierdzonych
kosztorysem
przedłożonym
przez
poszkodowanego lub rachunkiem wykonawcy:
i. ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej lub
księgowej brutto – w pełnej wysokości,
ii. ubezpieczonych według wartości rzeczywistej – po
potrąceniu zużycia technicznego,
b) dla lokali:
i. według wartości rynkowej,
ii. ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej – w pełnej
wysokości z zachowaniem zasad określonych w pkt. 3.15.2. a),
c) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według ceny zakupu,
naprawy lub kosztów wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju,
typu lub mocy, powiększonej o koszty transportu i montażu z
uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 3.15.2. a),
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d) dla środków obrotowych – według ceny zakupu, kosztów
wytworzenia lub kosztów naprawy,
e) dla niskocennych składników majątku – według wartości
rzeczywistej,
f) dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej,
g) dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej dla
gotówki i pozostałych wartości pieniężnych (wartość
nominalną waluty obcej przelicza się na walutę polską według
kursu średniego walut obcych Narodowego Banku Polskiego,
obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania), wartości
wykazanej na czekach, ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.
3.15.3. Odszkodowanie zmniejsza się o wartość pozostałości,
które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki,
odbudowy, sprzedaży oraz o wartość złomu.
3.15.4. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie
uwzględnia się:
a)
wartości
naukowej,
artystycznej,
zabytkowej,
kolekcjonerskiej ubezpieczonego mienia,
b) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub
materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego
przed szkodą,
c) podatku od towarów i usług (VAT), podlegającego
odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że
strony umówiły się inaczej.
3.15.5. Jeżeli suma ubezpieczenia mienia ubezpieczonego na
sumy stałe jest niższa od jego wartości w dniu szkody,
wówczas kwota ustalona zgodnie z pkt. 3.9.9. i 3.15. zostaje
pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia
tego mienia pozostaje do jego wartości w dniu szkody (zasada
proporcji).
3.15.6. Zasady określonej w pkt. 3.15.5. nie stosuje się:
a) w stosunku do mienia ubezpieczonego:
i. na pierwsze ryzyko,
ii. według wartości rynkowej,
iii. według wartości odtworzeniowej, jeżeli wartość
ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 120%,
b) dla szkód, których wysokość obliczona według pkt. 3.15.
nie przekracza 10 000 PLN.
3.15.7. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie
ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia jest
wyższa od ich wartości w dniu szkody (nadubezpieczenie),
BTA ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody.
3.15.8. Jeżeli do umowy ubezpieczenia wprowadzono
franszyzę redukcyjną, ustaloną wysokość odszkodowania
pomniejsza się o kwotę franszyzy redukcyjnej.
3.15.9. Przedłożone przez ubezpieczonego dokumenty, o
których mowa w pkt. 3.15.2. podlegają weryfikacji przez BTA
pod kątem celowości poniesienia kosztów i poprawności
danych w nich zawartych.
3.16. Wypłata odszkodowania
3.16.1. BTA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku
ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia
stanu faktycznego wypadku, zasadności zgłoszonych roszczeń
i wysokości odszkodowania, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sądu.
3.16.2. Odszkodowanie wypłaca się Ubezpieczającemu,
Ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub osobie uprawnionej
do odbioru odszkodowania.
3.16.3. BTA zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania w
terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o
wypadku ubezpieczeniowym.
3.16.4. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w pkt

3.16.3.,
okoliczności
koniecznych
do
ustalenia
odpowiedzialności BTA albo wysokości odszkodowania okazało
się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w
ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część odszkodowania BTA powinna
wypłacić w terminie przewidzianym w pkt 3.16.3.
3.16.5. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie
BTA nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę
zgłaszającą
roszczenie
o
przyczynach
niemożności
zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca
bezsporną część odszkodowania.
3.16.6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony może
wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia - według przepisów o właściwości ogólnej albo
przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.
3.17. Reklamacje
3.17.1. W związku z zawarciem lub wykonaniem umowy
ubezpieczenia, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony z
umowy ubezpieczenia może zgłosić reklamację osobiście albo
za pośrednictwem pełnomocnika lub posłańca.
3.17.2. Reklamację Ubezpieczający, Ubezpieczony lub
uprawniony z umowy ubezpieczenia może złożyć do BTA w
formie pisemnej na adres BTA, telefonicznie lub elektronicznie.
3.17.3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu
kontaktowego osoby składającej reklamację,
b) numer polisy lub numer szkody,
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych
dowodów.
3.17.4. Reklamacja jest przez BTA rozpatrywana niezwłocznie,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej
terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji, o czym składający reklamację
zostanie poinformowany. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
BTA powiadomi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej bądź
innej uzgodnionej.
4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych
4.1. Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
4.1.1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w
umowie ubezpieczenia mienie wykorzystywane w związku z
prowadzoną
działalnością,
stanowiące
własność
Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na
podstawie określonego tytułu prawnego:
a) budynki, budowle, lokale,
b) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
c) środki obrotowe,
d) niskocenne składniki majątku,
e) nakłady inwestycyjne,
f) mienie pracownicze,
g) wartości pieniężne.
4.1.2. Mienie, o którym mowa w pkt. 4.1.1. objęte jest ochroną
ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych, o których
mowa w pkt. 2, termin: Zdarzenia losowe.
4.1.3. Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej
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składki, może zostać rozszerzony o ryzyko powodzi.
4.1.4. Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą
dodatkowej składki, może zostać rozszerzony o ryzyko
przepięcia.
4.1.5. Mienie objęte jest ochroną w miejscu ubezpieczenia
wymienionym w umowie ubezpieczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mienie pracownicze w miejscu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym praca jest
świadczona na polecenie Ubezpieczającego.
4.2. Wyłączenia odpowiedzialności
4.2.1. Poza przypadkami określonymi w pkt 3.2. BTA nie
odpowiada za szkody powstałe wskutek:
a) przypalenia lub osmalenia, jeżeli nie było pożaru oraz w
wyniku poddania ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo
ciepła,
b) zapadania lub osuwania się ziemi, jeżeli są to szkody:
i. górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
ii. powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
c) zalania od podłoża środków obrotowych lub mienia
nieeksploatowanego, w przypadku przechowywania w
pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli
to mienie było składowane niżej niż 10 cm nad podłogą,
d) deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu i lodu, jeżeli
przyczyną był zły stan techniczny dachu, otworów dachowych,
rynien, stolarki okiennej i innych elementów budynku,
budowli, lokalu a obowiązek ich konserwacji należał do
Ubezpieczającego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku
nie miało wpływu na powstanie szkody,
e) deszczu nawalnego, gradu, naporu śniegu i lodu, jeżeli
przyczyną były niezabezpieczone bądź nieprawidłowo
zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy
budynku, budowli,
f) powolnego i systematycznego zawilgocenia mienia z
powodu: nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej,
pocenia się rur, tworzenia się grzyba, przesiąkania wód
gruntowych lub opadowych, przemarzania,
g) przenikania lub działania wód podziemnych, chyba że są
one skutkiem powodzi, a zakres ubezpieczenia został
rozszerzony o ryzyko powodzi,
h) zagrzybienia lub przemarzania ścian,
i) przechowywania mienia na wolnym powietrzu, jeżeli to
przechowywanie jest niezgodne z przepisami prawa,
zaleceniami producenta/dostawcy lub właściwościami mienia,
j) zalania lub gradu w odniesieniu do pojazdów, które znajdują
się poza budynkami, budowlami i stanowią środki obrotowe,
k) bezpośredniego działania prądu elektrycznego (szkody
elektryczne), chyba że w ich następstwie powstał pożar,
l) przepięcia w licznikach oraz miernikach,
m) wybuchu:
i. wywołanego przez Ubezpieczającego w celach
eksploatacyjnych lub innych,
ii. w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną
funkcją,
iii. w częściach użytkowych łączników elektrycznych.
4.3. Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia i limity odpowiedzialności określa
Ubezpieczający oddzielnie dla poszczególnych rodzajów
mienia lub ryzyk w systemie sum stałych lub na pierwsze
ryzyko.

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i
rozboju
5.1. Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
5.1.1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w
umowie ubezpieczenia mienie wykorzystywane w związku z
prowadzoną
działalnością,
stanowiące
własność
Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na
podstawie określonego tytułu prawnego:
a) maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
b) środki obrotowe,
c) niskocenne składniki majątku,
d) nakłady inwestycyjne,
e) mienie pracownicze,
f) wartości pieniężne.
5.1.2. Mienie, o którym mowa w pkt. 5.1.1. objęte jest ochroną
ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rozboju.
5.1.3. Zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i
rozboju, na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej
składki, może zostać rozszerzony o ryzyko kradzieży zwykłej.
5.1.4. Wartości pieniężne w czasie transportu (przenoszenia lub
przewożenia) objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód
powstałych bezpośrednio wskutek:
a) rozboju w czasie transportu,
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w wyniku
wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna,
c) zdarzeń powodujących śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia osoby/osób wykonujących transport i sprawujących
pieczę nad transportowanymi wartościami pieniężnymi.
5.1.5. Transport rozpoczyna się w momencie przekazania
wartości pieniężnych w celu dokonania ich transportu, a kończy
z chwilą przekazania ich odbiorcy.
5.1.6. Mienie objęte jest ochroną w miejscu ubezpieczenia
wymienionym w umowie ubezpieczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wartości pieniężne w transporcie
również na trasie przewozu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mienie pracownicze w miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym praca jest świadczona na
polecenie Ubezpieczającego.
5.2. Wyłączenia odpowiedzialności
5.2.1. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie
odpowiada za szkody:
a) w mieniu znajdującym się w budynkach lub lokalach, w
których nie ma zabezpieczeń przeciwkradzieżowych opisanych
w pkt. 5.3. lub zabezpieczenia te są niesprawne lub
uszkodzone,
b) w pojazdach mechanicznych,
c) w przedmiotach ze złota, srebra, platyny i z pozostałych
metali z grupy platynowców oraz z kamieni szlachetnych,
półszlachetnych i pereł,
d) powstałe wskutek kradzieży zwykłej w wartościach
pieniężnych,
e) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub
kradzieży zwykłej mienia znajdującego się w budowlach oraz
na wolnym powietrzu,
f) powstałe bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego
budynku/lokalu,
g) powstałe wskutek jakichkolwiek braków, strat,
sprzeniewierzenia
mienia
stwierdzonych
w
trakcie
inwentaryzacji mienia.
5.2.2. W odniesieniu do wartości pieniężnych w transporcie BTA
ponadto nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
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a) kradzieży zwykłej,
b) pozostawania osoby realizującej transport w stanie po
użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków lub innych środków odurzających, o ile ten stan
miał wpływ na zaistnienie wypadku objętego umową
ubezpieczenia,
c) kierowania pojazdem bez koniecznych wymaganych
uprawnień,
d) wypadku środka transportu, spowodowanego jego złym
stanem technicznym,
e) transportu środkami komunikacji publicznej,
f) transportu w obrębie ubezpieczonego budynku lub lokalu,
nieruchomości (posesji).

przebicie i rozbicie w sposób uniemożliwiający dokonanie
kradzieży bez włamania,
f) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które
można otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie,
g) przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło powinno
być unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu,
zamykanych od wewnątrz.
5.3.3. Zabezpieczenie okien i innych otworów zewnętrznych:
a) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w
pomieszczeniach powinny być w należytym stanie
technicznym, właściwie osadzone i tak zamknięte, aby ich
wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia
śladów, stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi,
b) okna i inne zewnętrzne otwory pomieszczeń znajdujących
5.3. Wymagane zabezpieczenia
się w piwnicach, suterenach i na parterach powinny być na
całej powierzchni zabezpieczone kratami lub roletami/żaluzjami
5.3.1. Konstrukcja fundamentów, podłóg, ścian, stropów i o zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi
dachów pomieszczeń:
odpowiednie atesty lub szybami o zwiększonej odporności na
a) ubezpieczone mienie, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.6., powinno przebicie i rozbicie w sposób uniemożliwiający dokonanie
znajdować się w budynkach o trwałej konstrukcji, której kradzieży bez włamania; wymogi powyższe mają zastosowanie
fundamenty, podłogi, ściany, stropy i dach wykonane są z również w odniesieniu do okien i innych zewnętrznych otworów
materiałów i według technologii właściwych dla rodzaju pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do
obiektu, zapewniających odporność na zniszczenie lub których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich
wyważenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi, przybudówek, balkonów, tarasów, dachów lub blisko rosnących
b) pomieszczenia wykonane w całości lub w części z siatki drzew,
drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z c) kraty, rolety i żaluzje, o których mowa w pkt. 5.3.3. b),
brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte,
pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) oraz szklarnie nie są d) wymogi określone w pkt. 5.3.2. d) oraz w pkt. 5.3.3. b) – c)
uważane za należycie zabezpieczone i nie podlegają ochronie mogą zostać zniesione w obiektach, w których ustanowiono
ubezpieczeniowej wraz z przechowywanym w nich mieniem,
stały dozór lub w obiektach zaopatrzonych w czynne
c) jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się ubezpieczone urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, za które uważa się:
mienie, jest połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z i. elektroniczne urządzenia wywołujące alarm lokalny
pomieszczeniem nieubezpieczonym w BTA, otwory te (sygnalizacja świetlna, dźwiękowa),
powinny być zabezpieczone w sposób opisany w pkt. 5.3.2. – ii. elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w jednostce
5.3.3. albo zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły. policji lub agencji ochrony mienia,
5.3.2. Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych:
iii. elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do
a) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń, w których systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg
znajduje się ubezpieczone mienie powinny znajdować się w patrolowo–interwencyjnych.
należytym stanie technicznym oraz być tak skonstruowane, 5.3.4. Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów:
osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie a) wymogi właściwego zabezpieczenia drzwi, krat, rolet, żaluzji
było możliwe bez pozostawienia śladów, stanowiących dowód spełniają w szczególności zamki wielozastawkowe i kłódki
użycia siły lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych bezkabłąkowe; w uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu
lub dopasowanych kluczy,
oceny ryzyka, BTA może zezwolić na zastąpienie zamków
b) drzwi zewnętrzne do pomieszczeń powinny być zamknięte wielozastawkowych lub kłódek bezkabłąkowych kłódkami
co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kabłąkowymi; kabłąk takiej kłódki musi być wykonany ze stali
wielozastawkowe kłódki bezkabłąkowe lub kłódki atestowane hartowanej, a otwór w kabłąku musi być tak dopasowany do
zawieszone na oddzielnych skoblach albo jeden zamek o rozmiarów urządzenia zamykającego, aby nie było możliwości
podwyższonej odporności na włamanie mechaniczny lub wsunięcia narzędzia pomiędzy kabłąk, a osłonę,
elektroniczny otwierany kartą magnetyczną, posiadający atest b) obudowa kłódek zabezpieczających drzwi, kraty, rolety lub
jednostki certyfikującej,
żaluzje musi być całkowicie zamknięta,
c) jeżeli drzwi zewnętrzne są wyposażone w jeden zamek c) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z
wielozastawkowy lub jedną kłódkę bezkabłąkową, brak płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi lub krat w
drugiego zamka lub kłódki może zostać zastąpiony przez sposób uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub
ustanowienie stałego dozoru lub zainstalowanie urządzeń obcięcie; grubość płaskownika i otwór do wprowadzenia
sygnalizacyjno – alarmowych,
kabłąka lub bolca musi odpowiadać parametrom kłódki;
d) drzwi do pomieszczeń wewnątrz budynku (np. w 5.3.5. Zabezpieczenie kluczy:
budynkach wielolokalowych), w którym znajduje się a) klucze oryginalne i zapasowe do pomieszczeń i schowków, w
ubezpieczone mienie powinny być zamknięte na co najmniej których znajduje się ubezpieczone mienie powinny być
jeden zamek wielozastawkowy,
przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i
e) drzwi oszklone, poza wymogiem zamknięcia na co najmniej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym,
dwa zamki wielozastawkowe, dwie kłódki bezkabłąkowe albo b) w razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy
jeden zamek atestowany, powinny być na całej powierzchni zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę
oszklonej zabezpieczone kratami lub roletami/żaluzjami o nieuprawnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie
zwiększonej odporności na włamanie posiadającymi po stwierdzeniu tego faktu, zmienić zamki na swój koszt.
odpowiednie atesty lub szybami o zwiększonej odporności na 5.3.6. Zabezpieczenie pojazdów stanowiących środki
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obrotowe:
a) za należyte zabezpieczenie uważa się również parking pod
stałym dozorem, ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub
murowanym bądź żelbetowym płotem i oświetlony w porze
nocnej,
b) wewnątrz pojazdów nie mogą znajdować się kluczyki od
stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być
zamknięte na zamek fabryczny; kluczyki powinny być
przechowywane w pomieszczeniu należycie zabezpieczonym
przed kradzieżą, do którego klucze i dostęp mają tylko osoby
upoważnione,
c) wjazd na parking powinien być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wyjazd pojazdem mechanicznym przez
osobę nieuprawnioną.
5.3.7. Zabezpieczenie wartości pieniężnych:
a) w miejscu ubezpieczenia:
i. wartości pieniężne powinny znajdować się w
pomieszczeniach
posiadających
zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe opisane w powyższych punktach, a
ponadto w zamkniętych schowkach zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania
wartości pieniężnych,
ii. limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno urządzenie
lub pomieszczenie zabezpieczające ograniczony jest do:
- 2 500 PLN - dla wartości pieniężnych przechowywanych w
kasecie stalowej lub kasie fiskalnej,
- 30 000 PLN – dla wartości pieniężnych przechowywanych w
urządzeniach
do
przechowywania
wartości
bez
udokumentowanej klasy odporności na włamanie (szafy
stalowe, szafy stalowo-betonowe, szafy pancerne i sejfowe).
Przez brak możliwości określenia klasy odporności na
włamanie rozumie się brak dokumentów (atestów, informacji
na tabliczce znamionowej urządzenia) świadczących o klasie
urządzenia,
- 100 000 PLN – dla wartości pieniężnych przechowywanych w
urządzeniach do przechowywania wartości o klasie odporności
I–IV potwierdzonej atestem lub certyfikatem upoważnionego
podmiotu,
- 150 000 PLN – dla wartości pieniężnych przechowywanych w
urządzeniach lub pomieszczeniach do przechowywania
wartości o klasie odporności V lub wyższej potwierdzonej
atestem lub certyfikatem upoważnionego podmiotu,
iii. urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych o
masie poniżej 300 kg (z wyłączeniem kaset stalowych i kas
fiskalnych) muszą być przytwierdzone na trwałe do podłoża
lub ściany,
b) w transporcie:
i. transport powinien być wykonywany możliwie najkrótszą
drogą, a transport pieszy z pominięciem miejsc odosobnionych
lub uznawanych za niebezpieczne, przy uwzględnieniu rodzaju
transportu określonego w pkt. ii (poniżej),
ii. dla transportów o wartości:
- do 30 000 PLN – transport może być dokonywany pojazdem
samochodowym lub pieszo, jeżeli ze względu na odległość
użycie pojazdu samochodowego jest nieuzasadnione;
transport jest chroniony przez osobę transportującą,
- powyżej 30 000 PLN do 50 000 PLN – transport może być
dokonywany pojazdem samochodowym lub pieszo, jeżeli ze
względu na odległość użycie pojazdu samochodowego jest
nieuzasadnione; transport jest chroniony przez osobę
transportującą i jedną osobę chroniącą,
- powyżej 50 000 PLN do 100 000 PLN – transport musi być
dokonywany pojazdem samochodowym; transport jest
chroniony przez osobę transportującą i co najmniej 1
pracownika ochrony,

iii. transport nie może odbywać się środkami publicznej
komunikacji zbiorowej.
5.4. Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia i limity odpowiedzialności określa
Ubezpieczający oddzielnie dla poszczególnych rodzajów mienia
lub ryzyk, w systemie na pierwsze ryzyko.
6. Ubezpieczenie
wszystkich ryzyk

sprzętu

elektronicznego

od

6.1. Przedmiot, zakres i miejsce ubezpieczenia
6.1.1. Przedmiotem ubezpieczenia może być określony w
umowie ubezpieczenia sprzęt elektroniczny wykorzystywany w
związku z prowadzoną działalnością, stanowiący własność
Ubezpieczającego lub znajdujący się w jego posiadaniu na
podstawie określonego tytułu prawnego.
6.1.2. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny nie
starszy niż 7 lat licząc od daty produkcji. W przypadku zakupu
sprzętu fabrycznie nowego wiek liczony jest od daty zakupu.
6.1.3. Warunkiem objęcia sprzętu elektronicznego ochroną
ubezpieczeniową jest dołączenie przez Ubezpieczającego do
wniosku wykazu ubezpieczanego sprzętu elektronicznego,
zawierającego co najmniej nazwę, typ i określenie producenta,
rok produkcji/rok zakupu oraz sumę ubezpieczenia każdego
sprzętu.
6.1.4. Ubezpieczenie obejmuje sprzęt elektroniczny, od
momentu osiągnięcia gotowości do eksploatacji, po
przeprowadzeniu i zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów
próbnych (chyba że przeprowadzenie tych testów nie było
wymagane), po zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, w
celu podjęcia działalności, do której jest przeznaczony (sprzęt
elektroniczny stacjonarny).
6.1.5. Od chwili, gdy sprzęt elektroniczny jest gotowy do
eksploatacji, jest objęty ubezpieczeniem również w czasie
konserwacji, remontu lub naprawy.
6.1.6.
Sprzęt
elektroniczny
objęty
jest
ochroną
ubezpieczeniową w zakresie szkód rzeczowych, powstałych
bezpośrednio wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności powstałych
wskutek: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z
włamaniem i rozboju, wandalizmu, działania człowieka
(nieostrożność, zaniedbania, błędy w obsłudze, niewłaściwe
użytkowanie, błędy operatora, brak kwalifikacji), działania
prądu elektrycznego (przepięcie, zwarcie, indukcja), błędów
konstrukcyjnych, wadliwości materiału, wad produkcyjnych.
6.1.7. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną w miejscu
ubezpieczenia wymienionym w umowie ubezpieczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
w czasie
przemieszczania lub transportowania w miejscu ubezpieczenia.
6.2. Wyłączenia odpowiedzialności
6.2.1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) części i materiały szybko zużywające się lub podlegające
wielokrotnej albo okresowej wymianie ze względu na swoje
specyficzne przeznaczenie i skład:
i. materiały pomocnicze, robocze (np. płyny eksploatacyjne,
odczynniki, tonery, chłodziwa, nośniki obrazu i dźwięku,
głowice do drukarek),
ii. wymienne narzędzia (np. wiertarki, gilotyny tnące,
chwytaki),
iii. sprzęt elektroniczny zamontowany w pojazdach
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mechanicznych,
iv. lampy elektronowe, rentgenowskie, laserowe (z
wyłączeniem lamp katodowych w urządzeniach peryferyjnych
elektronicznego przetwarzania danych),
v. pośrednie nośniki obrazu (np. bębny selenowe), wymienne
nośniki danych,
vi. inne części, które podczas okresu eksploatacji narażone są
na częstą wymianę (np. bezpieczniki, źródła światła, baterie,
filtry).
6.2.2. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie
odpowiada za szkody:
a) powstałe w wyniku utraty mienia nie będącej następstwem
kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) powstałe w następstwie braku zabezpieczenia mienia
zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych
wymogów zabezpieczenia mienia określonych w niniejszych
OWU,
c) za które odpowiada producent, dostawca, wytwórca,
sprzedawca, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo
warsztat naprawczy,
d) objęte gwarancją lub rękojmią,
e) polegające na istnieniu uszkodzeń lub wad w chwili
zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający
wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się
dowiedzieć,
f) będące skutkiem zużycia, ścierania lub zestarzenia się
jakiejkolwiek części przedmiotu ubezpieczenia wynikającego w
sposób naturalny z normalnej eksploatacji, działania lub
stopniowego pogarszania się jakości, jak również kawitacji,
erozji, korozji, stopniowego zniszczenia spowodowanego
warunkami atmosferycznymi,
g) w postaci zabrudzenia, zadrapania, zmiany barwy,
pęknięcia, odpryśnięcia kawałka powierzchni – nie
ograniczających w żaden sposób funkcjonalności mienia
(szkody o charakterze estetycznym),
h) działania wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych lub
ataków hakerskich,
i) zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów po zaistnieniu szkody, bez
dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ
na powstanie kolejnej szkody.

zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne, powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
7.5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Pakiet zostały
zatwierdzone
Uchwałą
Zarządu
BTA
Nr
LV1_0002/02-03-03-2015-113 z dnia 06.10.2015 r.
7.6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Pakiet mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
12.10.2015 r.

6.3. Wymagane zabezpieczenia
Mienie powinno być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami
pkt. 5.3.
6.4. Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia i limity odpowiedzialności określa
Ubezpieczający oddzielnie dla poszczególnych rodzajów
mienia lub ryzyk w systemie sum stałych.
7. Postanowienia końcowe
7.1. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy
ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia
dodatkowe lub odmienne od zapisów niniejszych OWU.
7.2. Wprowadzenie postanowień, o których mowa w pkt. 7.1.
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową
ubezpieczenia są składane przez strony tej umowy, powinny
być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem
odbioru lub przesyłane listem poleconym.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULE DODATKOWE
Klauzule dodatkowe stanowią postanowienia szczególne w odniesieniu do niniejszych OWU, a ich zapisy mają pierwszeństwo
przed odpowiednimi zapisami OWU.
Klauzula nr 1
Ubezpieczenia automatycznego nowych lokalizacji
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się automatyczną ochroną ubezpieczeniową mienie w nowych miejsca ubezpieczenia (lokalizacje) na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w których Ubezpieczający rozpocznie działalność.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia lokalizacji do użytku, pod warunkiem:
a) pisemnego zgłoszenia tego faktu do BTA w ciągu 60 dni od daty przyjęcia lokalizacji do użytku, tj. podania adresu tych
lokalizacji i wartości znajdującego się w nich mienia,
b) że lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona pod warunkiem, że mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności
gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia.
4. Odpowiedzialność BTA w stosunku do automatycznie ubezpieczonych nowych lokalizacji, na mocy niniejszej Klauzuli
ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych w określonym rodzaju ubezpieczenia.
5. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
6. Składka, o której mowa w ust. 5 będzie naliczana od dnia, w którym nowa lokalizacja została przyjęta do użytkowania.
Klauzula nr 2
Ubezpieczenia automatycznego środków trwałych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się automatyczną ochroną ubezpieczeniową środki trwałe, które zostaną nabyte lub których wartość wzrośnie
poprzez dokonane inwestycje lub modernizacje - w okresie ubezpieczenia.
2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli fakt nabycia lub wzrostu
wartości środków trwałych zostanie pisemnie zgłoszony do BTA w ciągu 120 dni od daty przyjęcia nowo nabytych środków
trwałych lub wykonanej inwestycji lub modernizacji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
3. Odpowiedzialność BTA w stosunku do mienia, automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej Klauzuli, ograniczona jest do
kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych w określonym rodzaju ubezpieczenia.
4. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
5. Składka, o której mowa w ust. 4 będzie naliczana od dnia, w którym nowe mienie lub inwestycja została wpisana do ewidencji
środków trwałych.
Klauzula nr 3
Ubezpieczenia dokumentów służących do prowadzenia działalności
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się ochroną ubezpieczeniową uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentów niezbędnych
do prowadzenia działalności , uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za
którą BTA ponosi odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów lub w ubezpieczeniu mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące dokumenty:
a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na działalność, licencje,
certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
b) księgi rachunkowe, faktury i rachunki,
c) dokumentacja techniczna budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń,
d) zawarte na elektronicznych nośnikach informacji - mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
wykonywania przez Ubezpieczającego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w
zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej.
3. BTA pokrywa poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów
zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego
wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły,
projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub odtworzenie w stopniu nie powodującym ich
unieważnienia,
c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody,
d) kary i grzywny nałożone na Ubezpieczonego, związane z utratą dokumentacji.
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5. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 4
Ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi
robotami budowlanymi, w tym a także pracami montażowymi i adaptacyjno-modernizacyjnymi.
2. Przez drobne roboty budowlane rozumie się roboty, których realizacja:
a) nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji i pokrycia dachu,
b) nie wymaga pozwolenia na budowę.
3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:
a) prowadzenia robót niezgodnie z planami architektonicznymi, projektem,
b) prowadzenia robót przez osoby/podmioty nieuprawnione,
c) niezgodnie z instrukcją producenta,
d) katastrofy budowlanej.
4. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 5
Ubezpieczenia endoskopów
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się ochroną ubezpieczeniową endoskopy pod warunkiem, że:
a) w całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu
endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta,
b) elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) mogą zostać zastosowane wyłącznie gdy przewód endoskopu nie jest załamany w
zgięciu,
c) przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami
producenta,
d) przestrzegane są zalecenia producenta dotyczących właściwego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi,
konserwacji i przechowywania.
2. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 6
Ubezpieczenia katastrofy budowlanej
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku katastrofy
budowlanej.
2. Katastrofą budowlaną nie jest:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
c) awaria instalacji lub urządzeń.
3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody powstałe:
a) w budynkach, budowlach, lokalach w trakcie przebudowy, remontów lub prowadzenia drobnych robót budowlanych,
b) w budynkach wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z użyciem wadliwych materiałów,
c) wskutek prowadzenia prac budowlano – montażowych.
4. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 7
Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w
komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
2. Lampy, o których mowa w ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie szkód rzeczowych, powstałych bezpośrednio
wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczonego przyczyny, uniemożliwiających dalsze wykorzystanie
przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wysokość odszkodowania określa się zgodnie z pkt. 3.15. z uwzględnieniem zużycia urządzenia według Tabeli deprecjacji.
4. W przypadku szkód powstałych wskutek ognia, zalania, kradzieży z włamaniem i rozboju – przy ustalaniu wysokości
odszkodowania nie uwzględnia się zużycia urządzenia (Tabela deprecjacji nie ma zastosowania).
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Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań

Opis lampy

Redukcja odszkodowania
Po okresie
użytkowania:

Miesięcznie o:

6 miesięcy

5,5%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,5%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy
na 2 zmiany)

12 miesięcy

3,0%

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w
szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia
komputerowa: patrz b)

12 miesięcy

3,0%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy
na 1 zmianę)

12 miesięcy

3,0%

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)

18 miesięcy

2,5%

24 miesiące

2,0%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)

24 miesiące

2,0%

Lampy pamięciowe

24 miesiące

2,0%

Lampy fotopowielające

24 miesiące

2,0%

24 miesiące

1,5%

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa:
patrz b)

24 miesiące

1,5%

Rentgenowskie lampy powiększające

24 miesiące

1,5%

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy z akceleracją liniową

24 miesiące

1,5%

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą(sprzęt medyczny) do
radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich
właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota
odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (łącznie z okresem
użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod
obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub
miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
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1) nowozakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego,
współczynnik 0,75,
3) lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y - współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
7. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 8
Ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od awarii i uszkodzeń
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia o szkody rzeczowe w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach, powstałe
w wyniku awarii lub uszkodzenia.
Przez awarię i uszkodzenie uważa się taki stan techniczny maszyny lub urządzenia, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą
eksploatację, a także nagłe zmniejszenie sprawności lub niesprawność maszyny lub urządzenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje maszyny lub urządzenia, od momentu osiągnięcia gotowości do eksploatacji, po przeprowadzeniu i
zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów próbnych (chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane), po
zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, w celu podjęcia działalności, do której są przeznaczone.
3. Od chwili, gdy maszyny i urządzenia są gotowe do eksploatacji, są objęte ubezpieczeniem również w czasie konserwacji,
remontu lub naprawy.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, o których mowa w ust. 1 powstałe wskutek:
a) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, niedbalstwa,
b) błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów,
c) dostania się jakichkolwiek ciał obcych,
d) braku wody w kotłach,
e) rozerwania z powodu działania siły odśrodkowej,
f) zaniku zasilania maszyny,
g) zwarcia, przepięcia, przetężenia, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych przyczyn elektrycznych.
5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) sprzęt elektroniczny (wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, lub urządzeń stanowiących integralną część
tych maszyn lub urządzeń),
b) maszyny lub urządzenia starsze niż 10 lat,
c) środki eksploatacyjne wszelkiego rodzaju,
d) prototypy,
e) narzędzia, części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające okresowej wymianie w ramach konserwacji
zgodnie z wymogami producenta, oraz inne elementy, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości
maszyny lub urządzenia.
6. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody:
a) za które odpowiada producent, dostawca, wytwórca, sprzedawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo
warsztat naprawczy,
b) powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym
wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub
starzenia się izolacji,
c) powstałe wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny lub urządzenia
warunkach,
d) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych spowodowanych działaniem prądu,
e) spowodowane wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający
wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.
7. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 9
Ubezpieczenia maszyn lub urządzeń od szkód elektrycznych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia o szkody rzeczowe w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach
elektroenergetycznych powstałe w wyniku działania prądu elektrycznego.
2. Ubezpieczenie obejmuje maszyny lub urządzenia, od momentu osiągnięcia gotowości do eksploatacji, po przeprowadzeniu i
zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów próbnych (chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane), po
zainstalowaniu w miejscu ubezpieczenia, w celu podjęcia działalności, do której są przeznaczone.
3. Od chwili, gdy maszyny lub urządzenia są gotowe do eksploatacji, są objęte ubezpieczeniem również w czasie konserwacji,
remontu lub naprawy.
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4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) maszyny lub urządzenia starsze niż 10 lat,
b) liczniki, mierniki, wkładki topikowe, bezpieczniki, styczniki, odgromniki, czujniki, żarówki, lampy, grzejne urządzenia
elektryczne,
c) narzędzia, części i materiały ulegające szybkiemu zużyciu lub podlegające okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie
z wymogami producenta, w szczególności matryce, sita, węże, ogumienie, okładziny, opaski z tkanin i tworzyw sztucznych,
narzędzia do obróbki skrawaniem, elektrody, wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i
palenisk, dysze palników, do kruszenia, pasy, łańcuchy, liny, druty, młoty, oleje, smary, paliwa, katalizatory, chłodziwa,
częściach szklanych i porcelanowych oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od
trwałości maszyny lub urządzenia,
d) transformatory eksploatowane powyżej 25 lat,
e) sieci elektroenergetyczne.
5. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody:
a) za które odpowiada producent, dostawca, wytwórca, sprzedawca detaliczny, przewoźnik, spedytor lub podwykonawca albo
warsztat naprawczy,
b) objęte gwarancją lub rękojmią,
c) powstałe w maszynach lub urządzeniach, w których nie przeprowadzono przeglądów zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, albo w których mimo dokonania przeglądów nie usunięto
stwierdzonych usterek,
d) powstałe wskutek doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danego urządzenia
warunkach,
e) powstałe w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń,
f) powstałe w elementach maszyn i urządzeń uszkodzonych mechanicznie, chyba że szkody mechaniczne powstały w
następstwie uszkodzeń elektrycznych.
6. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 10
Ubezpieczenia pękania mrozowego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli postanawia się, objąć ochroną ubezpieczeniową ryzyko pękania mrozowego.
2. Odpowiedzialność BTA z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mrozowe istnieje pod warunkiem:
a) utrzymania instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, tryskaczowych, gaśniczych, klimatyzacyjnych,
technologicznych w należytym stanie technicznym,
b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji
przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury lub odpowiedniego zabezpieczenia
instalacji i urządzeń przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i
zbiorników,
c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych cieczy z instalacji
i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie
opróżnionym.
3. Limit odpowiedzialności określa Ubezpieczający w systemie na pierwsze ryzyko.
4. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 11
Ubezpieczenia ryzyka terroryzmu
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek pożaru, wybuchu, upadku
statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będące
bezpośrednim skutkiem terroryzmu.
2. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 12
Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli obejmuje się ochroną ubezpieczeniową szyby i przedmioty szklane od stłuczenia.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na
podstawie określonego tytułu prawnego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, budowli, lokali, nieuszkodzone,
zamontowane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem:
a) stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli, lokali,
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b) luksfery, okładziny oraz budowle i elementy wykonane ze szkła, minerałów, ich imitacji lub tworzyw sztucznych,
c) szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny,
d) lustra zamontowane w ścianach lub meblach,
e) lady chłodnicze,
f) oszklenia reklamowe, szyldy, gabloty, rurki neonowe, tablice świetlne znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynków,
budowli lub lokali w miejscu ubezpieczenia.
3. W granicach sumy ubezpieczenia BTA refunduje Ubezpieczającemu udokumentowane następujące koszty:
a) oszklenia zastępczego lub usług ekspresowych,
b) ustawienia rusztowań, drabin lub użycia dźwigu, umożliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia lub pęknięcia,
c) transportu uszkodzonego mienia do miejsca jego naprawy i z powrotem,
d) demontażu i naprawy instalacji świetlnych lub neonowych,
e) obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła (np. malowanie, napisy, folia, wytrawianie itp.),
f) naprawy uszkodzonych, w związku z wybiciem szyby, elementów mocujących szybę w ramie lub murze.
4. Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu ubezpieczenia.
5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
a) szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny podłogowe,
b) szkło artystyczne,
c) szyby w szklarniach i inspektach,
d) szyby i przedmioty szklane w stanie uszkodzonym,
e) szyby we wszelkich pojazdach i środkach transportu,
f) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu
przeznaczenia,
g) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i wszelkiego rodzaju instalacji.
6. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody:
a) powstałe wskutek złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
b) powstałe przy wymianie, zamontowywaniu lub wymontowywaniu przedmiotu ubezpieczenia, a także w czasie prowadzonych
prac konserwacyjnych, naprawczych, remontowych budynku (lokalu) lub w czasie transportu,
c) będące następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń oświetleniowych,
d) polegające na zadrapaniu, porysowaniu, poplamieniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia (nie
dotyczy szyb o podwyższonej odporności na włamanie P3 lub wyższej – klasa odporności wg PN-EN 356 – o ile nastąpiła utrata
właściwości szyby).
7. Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający według wartości odtworzeniowej w systemie na pierwsze ryzyko.
8. Suma ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia wymienionego w ust. 2 i kosztów
wymienionych w ust. 3.
9. Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów zakupu lub kosztów wytworzenia bądź kosztów naprawy
udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem tych samych wymiarów, konstrukcji i materiałów.
10. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia
dodatkowej składki.
Klauzula nr 13
Ubezpieczenia ryzyka wandalizmu
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek wandalizmu.
2. Przedmiotem ubezpieczenia może być określone w umowie ubezpieczenia mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną
działalnością, stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu
prawnego:
a) budynki, budowle, lokale,
b) maszyny, urządzenia, wyposażenie,
c) środki obrotowe,
d) nakłady inwestycyjne.
3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 3.2. BTA nie odpowiada za szkody:
a) powstałe wskutek uszkodzenia, stłuczenia lub pęknięcia szyb lub przedmiotów szklanych,
b) powstałe wskutek terroryzmu, strajku, zamieszek, demonstracji.
4. Limit odpowiedzialności na szkody powstałe bezpośrednio wskutek graffiti wynosi 5 000 PLN.
5. Limit odpowiedzialności określa Ubezpieczający w systemie na pierwsze ryzyko.
6. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej
składki.
Klauzula nr 14
Ubezpieczenia zestawów NMR
magnetycznego)

(Nuclear Magnetic Resonance) (zestawów jądrowych do rezonansu

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, uzgodniono, że na podstawie niniejszej
Klauzuli postanawia się, objąć ochroną ubezpieczeniową zestawy jądrowe do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:
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a) istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń,
b) stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać
odszkodowaniu,
c) koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu jest bezpośrednią konsekwencją szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową (utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie),
d) koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie
oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej
odszkodowaniu zgodnie z OWU oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia określonej dla urządzenia.
2. W przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia niniejszej Klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej
składki.
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