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Załącznik nr 5 
UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII PRAWNYCH ORAZ 

UBEZPIECZENIA MIENIA KANCELARIIPRAWNYCH 

§l 
l. Ubezpieczyciele zapewmają ponadto każdej kancelarii adwokackiej, zespołowi 

adwokackiemu, spółce, o której mowa wart. 4a ust. l Ustawy z dnia 26 maja 1982 Prawo o 
adwokaturze zwanej dalej "Ustawą" możliwość zawarcia wszystkich lub niektórych z 
następujących ubezpieczeń: 

l) nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem 
triggera act committed, 
2) nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem 
triggera claims made, 
3) ubezpieczenia mienia kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń . 

2. Umowy ubezpieczeń, o których mowa w ust. l zawierane będą indywidualnie z 
zainteresowanymi kancelariami adwokackimi, zespołami adwokackimi, spółkami, o których 
mowa w art. 4a ust. l Ustawy na warunkach i w zakresie ustalonym dla poszczególnych 
ubezpieczeń w niniejszym Załączniku. 

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem 
triggera act committed 

§2 
Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem triggera 
act committed oferowane jest wyłącznie kancelariom adwokackim, zespołom adwokackim i 
spółkom, o których mowa wart. 4a ust. l Ustawy, zwanym dalej na potrzeby tego ubezpieczenia 
"Ubezpieczonymi", w których łączna liczba wszystkich adwokatów, radców prawnych i 
doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, włącznie z adwokatem prowadzącym 
kancclariy adwokacką (w przypadku kancelarii adwokackiej) albo włącznie ze wszystkimi 
wspólnikami spółki, o której mowa w art. 4a ust. l Ustawy (w przypadku tej spółki) , 

uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w 
szczególności jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, 

wspólnik, udziałowiec, partner), nie przekracza 25 osób. 

§3 
l. Do ubezpieczenia, o którym mowa w par.2, będą miały zastosowanie Ogólne warunki 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 01-01-2016 z 
zastrzeżeniem następujących zmian: 
l) Par. 4 pkt l OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się 
świadczenie przez Ubezpieczonego pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie 

opinii prawnych ( w tym na podstawie prawa Unii Europejskiej), opracowywanie projektów 

aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami, 
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2) Par. 5 ust 1 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu 

czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 
czynności zawodowych, 

3) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o kl.002/I.Z. w której wprowadza się następujące zmiany: 
a) Ustęp 2 klauzuli przyjmuje następujące brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wyłącznie przez podwykonawców 
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie, z którymi Ubezpieczony zawarł umowy na piśmie. 
Ubezpieczony zobowiązany jest przechowywać oryginały tych umów oraz pozostawić je do 
wglądu Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody, a także umożliwić 

Ubezpieczycielowi sporządzenie ich kopii, 
b) Dodaje się ustęp 3 o następującej treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy wobec zlecającego, zlecającego wobec 
podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wobec innego podwykonawcy. 
c) Dodaje się ustęp 4 o następującej treści: W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przez podwykonawcę, Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu wobec tego 
podwykonawcy, 
4) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o klauzulę 003/I.Z., 
5) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia 
tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody - na niniejsze 
rozszerzenie ustala się sublimit w wysokości I 00.000 zł, 

6) W Par. 6 ust. 3 pkt 2 dodaje się po przecinku słowa: chyba, że w chwili powstania wypadku 
ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność, 
5) W par. 6 ust. 3 pkt 3 skreśla się słowa nieterminowego wykonania całości lub części 

zobowiązania i dodaje się pkt. 14 i 15 o następującym brzmieniu: 
14) związane w jakikolwiek sposób, bezpośrednio łub pośrednio, z azbestem lub rzeczami 
zawierającymi azbest w jakiejkolwiek postaci lub ilości; 
15) spowodowane emisją, wyciekiem lub uwolnieniem cieczy, ciała stałego lub gazu, 
powodujących podrażnienie, skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody 
powierzchniowej lub gruntowej. 

§4 
l. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. 2, ma zawsze charakter nadwyżkowy, co oznaczą że 
odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum 
gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zespołu, spółki, 

kancelarii, adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, chyba 
że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń. 
2. W ubezpieczeniu, w zależności od wybranego wariantu, ma zastosowanie jedna z 
następujących sum gwarancyjnych na jeden i wszystkie wypadki ubt:zpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia i odpowiadającajej podstawowa składka ubezpieczeniowa: 
l) suma gwarancyjna 250.000 zł- składka 650 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
2) suma gwarancyjna 500.000 zł- składka 1050 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust .3, 
3) suma gwarancyjna 750.000 zł- składka 1400 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
4) suma gwarancyjna l.OOO.OOOpln- składka 1900 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
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5) suma gwarancyjna 1.500.000 zł - składka 2350 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
6) suma gwarancyjna 2.000.000 zł- składka 2850 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
7) suma gwarancyjna 3.000.000 zł- składka 3700 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
8) suma gwarancyjna 4.000.000pln- składka 4500 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3 . 
9) suma gwarancyjna 5.000.000 zł- składka 5400 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3. 
lO) suma gwarancyjna 10.000.000 zł- składka 9800 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3. 
W przypadku spółki cywilnej Ubezpieczonymi są wszyscy wspólnicy, a suma gwarancyjna 
ustalona jest łącznie na wszystkich wspólników. 
3. Składka płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub w ratach na 
warunkach określonych w tej umowie. 
4. Składka obliczana jest w zależności od liczby adwokatów, radców prawnych, doradców 
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności 
zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek organu uprawnionego 
do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner). 
5. Ubezpieczający jest zobowiązany podać na wniosku o ubezpieczenie dane osobowe 
wszystkich adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników 
patentowych uprawnionych do wykonywania czynnoset zawodowych w Imieniu 
Ubezpieczonego oraz informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach tych danych. 
6.Składka podstawowa, o której mowa w ust. 2, ustalona jest na jednego (pierwszego) adwokata 
(w przypadku kancelarii adwokackiej), członka zespołu (w przypadku zespołu adwokackiego) i 
wspólnika adwokata (w przypadku spółki , o której mowa wart. 4a ust. l Ustawy). 
?.Składka ta będzie ulegała podwyższeniu o 25% za drugiego i każdego następnego 
uprawnionego do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego, będącego 
adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. 
8. Stosuje się następujące zniżki w składce: 
l) z tytułu nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia tego samego Ubezpieczonego w wysokości 
5%, 
2) z tytułu bezszkodowej historii ubezpieczenia danego Ubezpieczonego (z uwzględnieniem 
historii szkodowej u poprzedniego Ubezpieczyciela) 5% za każdy pełny rok obowiązywania 
ubezpieczenia, nie więcej niż 30%. 
9. Uznaje się, że dany Ubezpieczony był w poprzednim roku bezszkodowy, jeżeli 
Ubezpieczyciel nie wypłacił w tym roku żadnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej żadnego z adwokatów, radców prawnych i doradców 
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności 

zawodowych w imieniu tego Ubezpieczonego i podanych na wniosku o wznowienie 
ubezpieczenia. 
10. Ubezpieczenie, o którym mowa w par.2, będzie zawierane na okresjednego roku. 
11. Bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za daną szkodę, maksymalna 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego nie może 
przekroczyć najwyższej sumy gwarancyjnej przewidzianej przez umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej tych osób. 
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Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem 
triggera claims made 

§5 
l. Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z zastosowaniem triggera 
claims made oferowane jest wyłącznie kancelariom adwokackim, zespołom adwokackim i 
spółkom, o których mowa w art. 4a ust. l Ustawy, zwanym dalej na potrzeby tego ubezpieczenia 
"Ubezpieczonymi", w których łączna liczba wszystkich adwokatów, radców prawnych, 
doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych, włącznie z adwokatem prowadzącym 
kancelarię adwokacką (w przypadku kancelarii adwokackiej) albo włącznie ze wszystkimi 
członkami zespołu adwokackiego (w przypadku zespołu adwokackiego) albo włącznie ze 
wszystkimi wspólnikami spółki, o której mowa wart. 4a ust. l Ustawy (w przypadku tej spółki), 
uprawnionych do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w 
szczególności jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, 
wspólnik, udziałowiec, partner), nie przekracza 25 osób. 

§6 
Do ubezpieczenia, o którym mowa w par.5, będą miały zastosowanie Ogólne warunki 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 01-01-2016, z 
zastrzeżeniem następujących zmian: 

l) Par. 4 pkt l OWU przyjmuje następujące brzmienie: za czynność zawodową uważa się 
świadczenie przez Ubezpieczonego pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie 

opinii prawnych (w tym na podstawie prawa Unii Europejskiej), opracowywanie projektów 
aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami, 

2) W par. 4 dodaje się pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu: 

13) za datę początkową - uważa się dzień początku okresu ubezpieczenia określony w pierwszej 
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawartej na rachunek 

Ubezpieczonego z zastosowaniem wypadku ubezpieczeniowego określonego w par.5 ust.3 
OWU, pod warunkiem jej nieprzerwanego kontynuowania, jednakże przypadający nie wcześniej 

niż l stycznia 20 12 r. , 

14) za dodatkowy okres zgłaszania roszczeń - uważa się określony w par. 5 ust. 3 OWU okres, 
następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o ile 
Ubezpieczony nie zawarł z Ubezpieczycielem kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej na warunkach kontynuacji; w okresie tym Ubezpieczyciel udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w razie wniesienia w tym okresie po raz pierwszy roszczenia przeciwko 
Ubezpieczonemu wyłącznie z tytułu działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia 

3.Par. 5 ust. l OWU przyjmuje następujące brzmienie: Przedmiotem ubezpieczenia jest 

odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu 



ERGO 
HESTIA 
czystych straty finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem 

czynności zawodowych, 

4. Par. 5 ust. 3 OWU przyjmuje następujące brzmienie: Umowa ubezpieczenia obejmuje 

wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie 

ubezpieczenia lub po dacie początkowej, o ile roszczenia z tytułu tych wypadków zostały 
zgłoszone po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń 

nie dłuższym niż 3 Jata. 

5. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o kl.002/I.Z. w której wprowadza się następujące zmiany: 
l) Ust. 2 klauzuli przyjmuje następujące brzmienie: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wyłącznie przez podwykonawców 
wymienionych we wniosku o ubezpieczenie, z którymi Ubezpieczony zawarł umowy na piśmie. 
Ubezpieczony zobowiązany jest przechowywać oryginały tych umów oraz pozostawić je do 
wglądu Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody a także umożliwić Ubezpieczycielowi 
sporządzenie ich kopii, 
2) Dodaje się ustęp 3 o następującej treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy wobec zlecającego, zlecającego wobec 
podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wobec innego podwykonawcy. 
3) Dodaje się ustęp.4 o następującej treści: W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przez podwykonawcę, Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu wobec tego 
podwykonawcy. 
6. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o klauzulę 003/I.Z. 
7. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o koszty wykonanja przez Ubezpieczonego zarządzenia 
tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody -na niniejsze 
rozszerzenie ustala się sublimit w wysokości l 00.000 zł 
8. W par. 6 ust. 3 pkt 2 dodaje się po przecinku słowa: chyba, że w chwili powstania wypadku 
ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność 
9. W par. 6 ust. 3 pkt 3 skreśla się słowa nieterminowego wykonania całości lub części 
zobowiązania i dodaje się pkt. 14, 15, 16, 17, 18 o następującym brzmieniu: 
14) związane w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z azbestem lub rzeczami 
zawierającymi azbest w jakiejkolwiek postaci lub ilości ; 

15) spowodowane emisją, wyciekiem lub uwolnieniem cieczy, ciała stałego lub gazu, 
powodujących podrażnienie, skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody 
powierzchniowej lub gruntowej; 
16) o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia 
wiedzieli lub przy dołożeniu należytej staranności mogli się dowiedzieć; 

17) dotyczące działania lub zaniechania, mogących doprowadzić do wniesienia roszczenia, o 
których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedzieli przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a 
które miały miejsce pomiędzy datą początkową a dniem początku okresu ubezpieczenia; 
18) wynikające lub związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym rozstrzygniętym 

uprzednio albo będącym w toku przed datą początkową lub z jakimkolwiek postepowaniem, w 
którym przytaczane są te same, bądź co do zasady te same fakty. 
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§7 
l. Ubezpieczenie, o którym mowa w par. 5, ma zawsze charakter nadwyżkowy, co oznacza, że 
odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum 
gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zespołu, spółki, 
kancelarii, adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, chyba, że dany wypadek 
ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń. 
2. W ubezpieczeniu, w zależności od wybranego wariantu, ma zastosowanie jedna z 
następujących sum gwarancyjnych na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie 
ubezpieczenia i odpowiadająca jej podstawowa składka ubezpieczeniowa: 
l) suma gwarancyjna 250.000 zł- składka 500 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
2) suma gwarancyjna 500.000 zł- składka 750 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 3, 
3) suma gwarancyjna 750.000 zł- składka 1000 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
4) suma gwarancyjna 1.000.000 zł- składka 1200 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
5) suma gwarancyjna 1.500.000 zł - składka 1450 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust. 3, 
6) suma gwarancyjna 2.000.000 zł- składka 1700 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3 , 
7) suma gwarancyjna 2.500.000 zł- składka 1850 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3 , 
8) suma gwarancyjna 3.000.000 zł - składka 2050 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
9) suma gwarancyjna 4.000.000 zł składka 2350 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
10) suma gwarancyjna 5.000.000 zł- składka 2600 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3, 
11) suma gwarancyjna l 0.000.000 zł- składka 4900 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3 , 
12) suma gwarancyjna 15.000.000 zł- składka 8900 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3 
13) suma gwarancyjna 20.000.000 zł- składka 11.600 zł rocznie, z zastrzeżeniem ust.3. 
W przypadku spółki cywilnej Ubezpieczonymi są wszyscy wspólnicy, a suma gwarancyjna 
ustalonajest łącznie na wszystkich wspólników. 
3 .Składka płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umowy lub w ratach na warunkach 
odrębnie określonych. 

4. Składka obliczana jest w zależności od liczby adwokatów, radców prawnych i doradców 
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności 
zawodowych w imieniu Ubezpieczonego (w szczególności jako członek organu uprawnionego 
do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner) . 
5. Ubezpieczający jest zobowiązany podać na wniosku o ubezpieczenie dane osobowe 
wszystkich adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników 
patentowych uprawnionych do wykonywania czynnosc1 zawodowych w Imlemu 
Ubezpieczonego oraz informować Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach tych danych. 
6. Składka podstawowa, o której mowa w ust. 2, ustalona jest na jednego (pierwszego) adwokata 
(w przypadku kancelarii adwokackiej), członka zespołu (w przypadku zespołu adwokackiego) i 
wspólnika adwokata (w przypadku spółki, o której mowa wart. 4a ust. l Ustawy). 
7. Składka ta będzie ulegała podwyższeniu o 25% za drugiego i każdego następnego 
uprawnionego do wykonywania czynności zawodowych w imieniu Ubezpieczonego, będącego 
adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. 
8. Stosuje się następujące zniżki w składce: 
1) z tytułu nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia tego samego Ubezpieczonego w wysokości 
5%, 

/l 
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2) z tytułu bezszkodowej historii ubezpieczenia danego Ubezpieczonego (z uwzględnieniem 
historii szkodowej u poprzedniego Ubezpieczyciela) 5% za każdy pełny rok obowiązywania 
ubezpieczenia, nie więcej niż 30%. 
9. Uznaje się, że dany Ubezpieczony był w poprzednim roku bezszk.odowy, jeżeli 

Ubezpieczyciel nie wypłacił w tym roku żadnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej żadnego z adwokatów, radców prawnych i doradców 
podatkowych oraz rzeczników patentowych uprawnionych do wykonywania czynności 

zawodowych w imieniu tego Ubezpieczonego i podanych na wniosku o wznowienie 
ubezpieczenia. 
9. Ubezpieczenie będzie zawierane na okres jednego roku. 
l O. Bez względu na liczbę osób odpowiedzialnych za daną szkodę, maksymalna 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego nie może 
przekroczyć najwyższej sumy gwarancyjnej przewidzianej przez umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej tych osób. 

Ubezpieczenie majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń 

§8 

l.Do ubezpieczenia majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń o którym mowa w 
par.l ust. l.pkt 3 zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk z dnia 01 -01 -2016. 

2.Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

l) wyposażenie, 

2) nakłady adaptacyjne, 

3) mienie osobiste pracowników, 

4) wartości pieniężne, 

5) niskocenne składniki majątku. 

Suma Ubezpieczenia w PLN 
Wariant I II III 

Wyposażenie 80 000 120 000 160 000 
Nakłady adaptacyjne 20 000 30 000 40000 
Mienie osobiste pracowników 1 000 l 500 2 000 
Wartości pieniężne 4 000 6 000 8 000 
Niskocenne składniki majątku 10 000 15 000 20 000 
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Limity na ryzyka kradzieży z włamaniem 

Wariant I 
Wyposażenie 10 000 
Mienie osobiste pracowników l 000 
Wartości pieniężne 4 000 
Niskocenne składniki majątku 2 000 

Limity dla szyb i reklam 

Wariant I 
Szyby i inne element szklane 2 000 
Tablice reklamowe 500 

Limit dla sprzętu elektronicznego: 

Wariant I 

Stacjonarny sprzęt elektroniczny 20 000 

Przenośny sprzęt elektroniczny 4 000 

Telefony komórkowe l 000 

Dane 2 000 

3.Dodatkowo zastosowanie mają: 

l) Klauzula przepięć w następującym brzmieniu: 

Suma Ubezpieczenia w PLN 
II III 

15 000 20 000 
l 500 2 000 
5 000 8 000 
3 000 4 000 

Suma Ubezpieczenia w PLN 
II III 

3 000 4 000 
l 000 l 000 

Suma Ubezpieczenia w PLN 

II III 

30 000 40 000 

6 500 lO 000 

l 500 2 000 

3 000 4 000 

l. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych nmieJszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 

zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się 
gwahowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych 
wyłącznie, jeżeli: 

a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej, 

b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione. 
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2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co 
do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego 

ubezpieczenia. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, 
odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych. 

4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi 5000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2) Klauzula włączenia dewastacji . Dewastacja: umyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem 
kradzieży z włamaniem - maksymalnie do sumy wybranego wariantu nie więcej niż l O 000 zł 

(wyłączone szkody w szybach i tablicach reklamowych) 

3) Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji. Odtworzenie dokumentacji (akt, planów, 
dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie 
koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji, z włączeniem przeprowadzenia 
niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była 
zawarta; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu 5% wartości szkody, 
jednak nie więcej niż 5 000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie 
ubezpieczenia. 

4.Składka zależnajest od wybranego wariantu sumy ubezpieczenia i wynosi: 
1) WariantI -składka roczna 300 zł, 
2) Wariant II- składka roczna 400 zł, 
3) Wariant III- składka roczna 500 zł. 
5.Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo przy zawieraniu umov.ry ubezpieczenia 
lub w ratach na warunkach określonych w tej umowie. 
6.Ubezpieczenie zawierane będzie na okres jednego roku, chyba że okres ubezpieczenia będzie 
dostosowywany do okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takim 
przypadku składka będzie naliczona proporcjonalnie za okres udzielonej ochrony. 

.~. 




