KLAUZULA ROZSZERZAJ CA
zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze losowych o ryzyko
ST UCZENIA I USZKODZENIA SZYB ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW
Przyj ta Uchwa Zarz du Aviva Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
§1. Postanowienia wst pne
Niniejsza Klauzula rozszerzaj ca zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze
losowych o ryzyko st uczenia i uszkodzenia szyb oraz innych przedmiotów (zwana dalej klauzul )
stanowi rozszerzenie ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze
losowych (zwanych dalej ogólnymi warunkami) i stanowi ich integraln cz .
§ 2. Przedmiot ubezpieczenia

1. Z zachowaniem wy cze zawartych w § 3 ust. 4 ogólnych warunków, z zastrze eniem
zap aty dodatkowej sk adki w sposób i w terminie przewidzianym w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, na podstawie niniejszej klauzuli ochron
ubezpieczeniow mog zosta obj te nast puj ce kategorie mienia:
1) szyby frontowe sta e i ruchome,
2) szyby okienne i oszklenie drzwi,
3) oszklenie cian i dachów,
4) yty szklane stanowi ce sk adow cz
mebli, gablot reklamowych, kontuarów, sto ów i
lad sprzeda nych,
5) lustra stoj ce, wisz ce i zamontowane na sta e,
6) szyldy, reklamy, tablice wietlne i rurki neonowe,
7) witra e,
8) szklane, ceramiczne lub kamienne wyk adziny (z wy czeniem wyk adzin znajduj cych si
na pod odze),
9) szklane, ceramiczne lub kamienne blaty i przegrody (w tym cienne).
2. Mienie obj te ochron ubezpieczeniow pozostaje wyszczególnione w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.
§ 3. Zakres ubezpieczenia
1.

2.

Ochron ubezpieczeniow obj te s szkody powsta e w miejscu i w trakcie okresu
ubezpieczenia, bezpo rednio w nast pstwie st uczenia lub uszkodzenia przedmiotu
ubezpieczenia, b
cego wynikiem:
1) kradzie y lub usi owania kradzie y,
2) wandalizmu, który rozumiany jest jako rozmy lne uszkodzenie lub zniszczenie mienia
przez osob lub osoby trzecie (osoby nieb
ce stronami umowy ubezpieczenia)
3) wady konstrukcyjnej budynku,
4) przegrzania wiat em s onecznym lub sztucznym.
W razie zaj cia co najmniej jednego ze zdarze losowych, o których mowa w ust. 1, Aviva
zwraca równie Ubezpieczaj cemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty:
1) demonta u st uczonych lub uszkodzonych szyb czy te innych ubezpieczonych w ramach
niniejszej klauzuli przedmiotów oraz monta u nowych,
2) transportu mienia zniszczonego do miejsca jego sk adowania lub utylizacji oraz
transportu mienia nowego,
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3) tymczasowego zabezpieczenia.
§ 4. Suma i system ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, wskazana w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia, ustalana jest przez Ubezpieczaj cego.
§ 5. Wy czenia
Z zachowaniem wy cze zawartych w §§ 8 i 9 ogólnych warunków, Aviva nie ponosi
odpowiedzialno ci za szkody:
1) powsta e wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy lub odpry ni cia
kawa ków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia,
2) wynik e ze z ego monta u i/lub niew ciwej technologii wykonawstwa,
3) w oszkleniu szklarni lub inspektów.
§ 6. Sk adka ubezpieczeniowa
Wysoko sk adki nale nej z tytu u udzielonej przez Aviv ochrony ubezpieczeniowej obliczana
jest jako iloczyn:
1) przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki ustalanej w szczególno ci w oparciu o
nast puj ce kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci, rodzaj
mienia, które ma zosta
obj te ochron
ubezpieczeniow , lokalizacja miejsca
ubezpieczenia, dotychczasowa szkodowo oraz
2) zadeklarowanej przez Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia.
§ 7. Ustalenie wysoko ci szkody
Wysoko
szkody odpowiada niezb dnym kosztom zakupu nowego lub naprawy
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia, z zachowaniem dotychczasowych
materia ów, wymiarów, technologii, konstrukcji i standardu wyko czenia, z jednoczesnym
uwzgl dnieniem kosztów dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej klauzuli.
§ 8. Postanowienia ko cowe
We wszystkich kwestiach, które nie zosta y odmiennie uregulowane w niniejszej klauzuli,
zastosowanie maj odpowiednie postanowienia ogólnych warunków.
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