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Firma & Planowanie
Szczególne warunki ubezpieczenia
„Assistance - Firma”

Postanowienia ogólne
§1
4)
1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zwane dalej SWU
„Assistance - Firma” maj¹ zastosowanie do ubezpieczenia mienia, które jest objête umow¹ ubezpieczenia zawart¹ pomiêdzy
Ubezpieczaj¹cym a UNIQA TU S.A., zwanym dalej Ubezpieczycielem, na okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
zatwierdzonych Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 87/2010
z dnia 21 czerwca 2010 r.

5)

6)
2. W ramach umowy ubezpieczenia „Assistance - Firma” UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna gwarantuje Ubezpieczonemu us³ugi assistance i us³ugi serwisowe.
3. Us³ugi assistance i serwisowe s¹ œwiadczone przez Centrum Operacyjne.
4. Za us³ugi assistance i serwisowe okreœlone w SWU „Assistance Firma” sk³adka ubezpieczeniowa op³acana jest w ramach umów
ubezpieczenia mienia zawartych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
5. Zakres us³ug assistance obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia:
1) pomoc Assistance;
2) pomoc PC;
3) infoliniê Prawn¹;
4) infoliniê HR;
5) infoliniê PC - IT.
6. Us³ugi assistance i serwisowe œwiadczone s¹ wy³¹cznie wtedy, gdy
w miejscu ubezpieczenia zg³oszonym do ubezpieczenia prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza wskazana we wniosku o ubezpieczenie i objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹. Obowi¹zek œwiadczenia
wymienionych wy¿ej us³ug ustaje w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie i objêtej ochron¹
ubezpieczeniow¹.
7. Umowa ubezpieczenia „Assistance - Firma” zawierana jest przy
zawarciu umowy ubezpieczenia mienia na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
8. Us³ugi assistance i serwisowe s¹ œwiadczone przez okres ochrony
ubezpieczeniowej.
9. W ka¿dym przypadku ustania odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela
z tytu³u ubezpieczenia mienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWU ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ustaje jednoczeœnie odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela z tytu³u ubezpieczenia
„Assistance - Firma”.
Definicje

UNIQA wz. 6299

§2
Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych SWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia:
1) awaria sprzêtu PC - uszkodzenie uniemo¿liwiaj¹ce prawid³owe
korzystanie ze sprzêtu PC, które nie jest spowodowane bezpoœrednim dzia³aniem cz³owieka oraz nie jest skutkiem u¿ytkowania
niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi;
2) Centrum Operacyjne - Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50B, NIP: 526-23-22 380,
nr KRS 0000130257, Kapita³ zak³adowy 3.800.000 z³otych (wp³acony w ca³oœci) - udzielaj¹cy pomocy przez 24 godziny na dobê
przez 365 dni w roku w ramach niniejszych SWU, którego numer
telefonu podany jest w dokumencie zawarcia ubezpieczenia;
3) miejsce ubezpieczenia - adres budynku/lokalu u¿ytkowego na
terytorium Polski okreœlony przez Ubezpieczaj¹cego w dokumen-

SWU

7)

8)

9)

cie ubezpieczenia (wniosek, polisa, aneks), pod którym prowadzona jest wskazana we wniosku o ubezpieczenie i objêta ochron¹
ubezpieczeniow¹ dzia³alnoœæ gospodarcza;
mienie - lokal u¿ytkowy, budynek, nak³ady inwestycyjne, œrodki
trwa³e, wyposa¿enie, œrodki obrotowe, œrodki niskocenne i sprzêt
elektroniczny znajduj¹ce siê w miejscu ubezpieczenia;
sprzêt PC - znajduj¹cy siê w miejscu ubezpieczenia komputer stacjonarny wraz z monitorem lub komputer przenoœny i stacja dokuj¹ca oraz stacjonarny monitor do komputerów przenoœnych, nie
starsze ni¿ 8-letnie, o ile s¹ wykorzystywane na potrzeby prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z wy³¹czeniem urz¹dzeñ objêtych gwarancj¹ producenta;
Ubezpieczaj¹cy - osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê na
w³asny lub cudzy rachunek i zobowi¹zana do op³acenia sk³adki;
Ubezpieczony - podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹
zgodnie z przepisami prawa, objêty ochron¹ na podstawie umowy
ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw;
us³ugi assistance - zapewnienie, w przypadku zajœcia zdarzenia
ubezpieczeniowego, w miejscu ubezpieczenia pomocy organizacyjnej, technicznej, interwencyjnej i przechowania ubezpieczonego mienia oraz œwiadczenie us³ug informacyjnych;
zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie objête ochron¹ w ramach umowy ubezpieczenia mienia, zawartej na warunkach okreœlonych w §1 ust. 1, uprawniaj¹ce Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji specjalisty w przypadku utraty lub uszkodzenia
mienia b¹dŸ ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajduj¹cego siê w miejscu ubezpieczenia; za zdarzenie ubezpieczeniowe uwa¿a siê:
a) awariê instalacji lub urz¹dzeñ technologicznych - nag³e, samoistne lub spowodowane zamarzaniem pêkniêcie przewodów b¹dŸ urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania oraz innych urz¹dzeñ technologicznych
przesy³aj¹cych media w postaci p³ynnej znajduj¹cych siê wewn¹trz ubezpieczonego budynku lub lokalu,
b) dewastacjê - uszkodzenie b¹dŸ zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wy³¹czeniem pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek z dokonaniem lub usi³owaniem dokonania kradzie¿y z w³amaniem,
tak¿e w sytuacji, gdy nie dosz³o do pokonania zabezpieczeñ,
c) dym - lotny produkt niepe³nego spalania, który nagle wydoby³
siê z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia b¹dŸ jest produktem po¿aru powsta³ego w ubezpieczonym mieniu,
d) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu,
e) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni¿ 17,5 m/s,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
w przypadku braku mo¿liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze
siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich
powstania oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraŸnie o masowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru; oprócz bezpoœredniego dzia³ania huraganu na ubezpieczone przedmioty, pojêcie to dotyczy równie¿ szkód spowodowanych unoszonymi przez
huragan czêœciami budynków, drzew lub innymi przedmiotami,
o ile nastêpstwa te powsta³y w ci¹gu 48 godzin od chwili powstania pierwszych szkód spowodowanych przez wiatr o sile huraganu,
f) kradzie¿ z w³amaniem - usi³owanie zaboru lub zabór mienia
z budynku/lokalu, zabezpieczonego zgodnie z postanowieniami OWU ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, w celu jego przyw³aszczenia:
- po uprzednim usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami,
- po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem,
- po uprzednim otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdoby³ w wyniku kradzie¿y z w³amaniem
z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
- przez sprawcê, który ukry³ siê w lokalu przed jego zamkniêciem, jeœli wskazuj¹ na to dowody potwierdzaj¹ce fakt jego
ukrycia,
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g) lawinê - gwa³towne i samoistne zsuwanie lub staczanie mas
œniegu, lodu ska³ lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych,
h) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, niespowodowany
dzia³alnoœci¹ ludzk¹,
i) powódŸ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê
stanu wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód
stoj¹cych na skutek opadów atmosferycznych, topnienia œniegu
i lodu, zatorów lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych,
j) po¿ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko
lub powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile,
k) przepiêcie - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej
lub elektronicznej, powoduj¹c¹ wyst¹pienie napiêcia znacznie
przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta dla danego urz¹dzenia,
l) st³uczenie szyb i innych przedmiotów szklanych - rozbicie
nieuszkodzonych w chwili przyjêcia do ubezpieczenia szyb okiennych, drzwiowych i wystawowych, elementów oszklenia œcian
i dachów oraz szklanych przegród œciennych (os³ony kantorów,
kabin i boksów) zamontowanych lub zainstalowanych na sta³e
w miejscu ubezpieczenia zgodnie z ich przeznaczeniem; za st³uczenie szyb uwa¿a siê równie¿:
I. konieczne oszklenie zastêpcze oraz us³ugi ekspresowe,
II. specjaln¹ obróbkê powierzchniow¹ ubezpieczonego szk³a
(malowanie, napisy, folia, wytrawianie),
III. ustawienie rusztowañ lub u¿ycie dŸwigu,
IV. naprawê uszkodzonych w zwi¹zku z wybiciem szyby elementów mocuj¹cych szybê w ramie lub uszkodzonego
w zwi¹zku z wybiciem szyby muru,
m) œnieg - gwa³towne, niszcz¹ce dzia³anie ciê¿aru œniegu lub lodu
bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewrócenie lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone
mienie, a tak¿e nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹ œniegu lub lodu,
n) trzêsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka,
gwa³towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracalne deformacje oœrodka skalnego w g³êbi Ziemi, czemu
towarzyszy naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal
sejsmicznych,
o) upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dŸ przymusowe
l¹dowanie obiektu lataj¹cego (wyprodukowanego przez cz³owieka) silnikowego, bezsilnikowego lub innego, a tak¿e upadek
jego czêœci lub przewo¿onego nim ³adunku,
p) piorun - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycznego
z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt;
q) wandalizm - bezprawne, bezpoœrednie i celowe uszkodzenie
lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie
z wy³¹czeniem pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, niezwi¹zane z innym celem dzia³ania tych osób,
r) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników,
warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby
œciany tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i¿ wskutek ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ; za wybuch uwa¿a siê równie¿ implozjê polegaj¹c¹
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró¿niowego przez ciœnienie zewnêtrzne, z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u ich
producenta,
s ) wyciek wody z urz¹dzeñ tryskaczowych - uszkodzenie b¹dŸ
zniszczenie mienia przez wodê, która nagle wydosta³a siê
z zainstalowanych w miejscu ubezpieczenia przeciwpo¿arowych urz¹dzeñ tryskaczowych spe³niaj¹cych wszelkie normy wymagane prawem, niezgodnie z ich normalnym sposobem dzia³ania; do urz¹dzeñ tryskaczowych zalicza siê: punkt pobierania
wody, wentyle alarmowe, sieæ rur zaopatruj¹cych tryskacze
w wodê oraz dysze tryskaczowe wraz z nale¿¹c¹ do nich armatur¹, o ile wymienione urz¹dzenia s³u¿¹ wy³¹cznie dzia³aniu
instalacji tryskaczowej,
t) zalanie - bezpoœrednie dzia³anie na ubezpieczone mienie wody,
pary, cieczy lub innych substancji, które wydosta³y siê w sposób niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gaœniczych oraz innych instalacji technologicznych wskutek:
- awarii tych instalacji lub urz¹dzeñ,
- nieumyœlnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodoci¹gowej,
- samoczynnego otworzenia siê g³ówek tryskaczowych z innych
przyczyn ni¿ po¿ar,
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-

cofniêcia siê wody lub œcieków z ogólnodostêpnej sieci wodoci¹gowej albo kanalizacyjnej,
Przez zalanie rozumie siê równie¿ dzia³anie na ubezpieczone
mienie wody, pary, cieczy, lub innych substancji spowodowane
przez osoby trzecie,
u) zapadanie siê ziemi - obni¿enie siê terenu z powodu zawalenia siê podziemnych pustych przestrzeni w gruncie.
Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. W ramach us³ug Pomoc Assistance Centrum Operacyjne w zakresie wynikaj¹cym z postanowieñ zawartych poni¿ej zapewnia Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce formy pomocy:
1) pomoc interwencyjn¹ w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia
ubezpieczonego mienia:
a) interwencja specjalisty;
2) pomoc interwencyjn¹ w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia
znajdzie siê w stanie uniemo¿liwiaj¹cym prowadzenie wskazanej we wniosku o ubezpieczenie i objêtej ochron¹ dzia³alnoœci
gospodarczej:
a) transport ocala³ego mienia,
b) przechowanie ocala³ego mienia,
c) transport powrotny ocala³ego mienia,
d) dozór mienia.
2. W ramach us³ug Pomoc PC Centrum Operacyjne w zakresie wynikaj¹cym z postanowieñ zawartych poni¿ej œwiadczy Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce formy pomocy:
1) pomoc interwencyjn¹ w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzêt komputerowy:
a) pomoc specjalisty,
2) pomoc informacyjn¹:
a) konsultacja specjalistyczna.
3. W ramach us³ugi Infolinia Prawna Centrum Operacyjne w zakresie wynikaj¹cym z postanowieñ zawartych poni¿ej œwiadczy Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce formy pomocy informacyjnej w postaci:
1) dostêpu do wzorów umów (sprzeda¿y, zamiany, darowizny, umowy przedwstêpnej, umowy ostatecznej itd.);
2) dostêpu do aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu
postêpowania administracyjnego itd.);
3) danych teleadresowych kancelarii prawnych;
4) danych teleadresowych organów w³aœciwych do rozpatrywania zg³oszonych spraw;
5) danych o formach prawnych dzia³alnoœci gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach;
6) informacji zwi¹zanych z rozpoczêciem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (np. wskazanie odpowiedniej formy prawnej
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej);
7) informacji na temat wymogów formalnych zwi¹zanych z rozpoczêciem prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (pozwolenia,
koncesje);
8) zaopiniowania projektów z zakresu umów handlowych i ich
zabezpieczeñ;
9) doradztwa w zakresie: prawa handlowego, prawa cywilnego,
prawa upad³oœciowego, prawa UE czy zagadnieñ zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska;
10)instrukcji dotycz¹cych pisania biznesplanu.
4. W ramach us³ugi Infolinia HR Centrum Operacyjne w zakresie
wynikaj¹cym z postanowieñ zawartych poni¿ej œwiadczy Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce formy pomocy w postaci informacji o:
1) zasadach emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich sk³adania,
2) przepisach dotycz¹cych zasad przyznawania i wysokoœci œwiadczeñ przedemerytalnych,
3) szczegó³ach ubezpieczenia ZUS - rodzajach zasi³ków i zasadach ich przyznawania,
4) zasadach przyznawania odpraw pieniê¿nych.
5. W ramach us³ugi Infolinia PC - IT Centrum Operacyjne w zakresie
wynikaj¹cym z postanowieñ zawartych poni¿ej œwiadczy Ubezpieczonemu nastêpuj¹ce formy pomocy w postaci informacji:
1) pomocnych przy zakupie komputera;
2) o b³êdach w oprogramowaniu;
3) o komunikatach wyœwietlanych przez system;
4) o danych teleadresowych firm zajmuj¹cych siê napraw¹ lub
serwisem sprzêtu komputerowego.

POMOC ASSISTANCE

Ubezpieczonemu w czasie nieprzekraczaj¹cym 48 godzin od dnia
przyjêcia zg³oszenia, zorganizowanie dojazdu odpowiedniego technika w celu dokonania naprawy, wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzêtu z miejsca
ubezpieczenia do serwisu naprawczego.

Pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia
§4
1. Je¿eli w nastêpstwie zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego
ochron¹, które wyst¹pi³o w miejscu ubezpieczenia powstaje ryzyko
utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego mienia Centrum
Operacyjne zapewnia interwencjê specjalisty, przez któr¹ rozumie
siê zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz kosztów robocizny odpowiedniego specjalisty tj. œlusarza, hydraulika, technika
urz¹dzeñ grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza w limicie do 400 z³ za jedn¹ interwencjê i maksymalnie
do trzech interwencji w okresie ubezpieczenia dla ka¿dego ze specjalistów ³¹cznie na wszystkie lokalizacje, w których prowadzona
jest wskazana we wniosku i objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹ dzia³alnoœæ gospodarcza.
2. Pozosta³e koszty powsta³e w zwi¹zku z wyst¹pieniem szkody zwi¹zane z zakupem nowych elementów instalacji, czêœci zamiennych
i materia³ów eksploatacyjnych ponosi Ubezpieczony we w³asnym
zakresie.

2. Koszty materia³ów i czêœci zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy ponosi Ubezpieczony we w³asnym zakresie.
3. Koszty jednej interwencji mechanika sprzêtu PC, tj. ³¹czne koszty
dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzêtu z miejsca ubezpieczenia do serwisu naprawczego pokrywane s¹ ³¹cznie
do kwoty 400 z³ na pojedyncze zdarzenie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie wiêcej ni¿ 3 interwencje w ci¹gu okresu ubezpieczeniowego.
4. Przy zg³oszeniu interwencji Ubezpieczony powinien podaæ datê
nabycia uszkodzonego sprzêtu. W przypadku braku takiej mo¿liwoœci wiek sprzêtu mo¿e zostaæ zweryfikowany przez przyby³ego
technika sprzêtu PC w oparciu o prawdopodobieñstwo wyprodukowania danego modelu urz¹dzenia w odpowiednim roku.
Konsultacja specjalistyczna na wypadek problemów z komputerem
§7

3. Ubezpieczony mo¿e skorzystaæ ze œwiadczeñ okreœlonych w ust. 1
w ci¹gu 3 dni od wyst¹pienia szkody, po tym terminie Centrum
Operacyjne wolne jest od obowi¹zków wskazanych w ust. 1.

1. Centrum Operacyjne zapewnia ca³odobowy dostêp do Infolinii IT.

POMOC ASSISTANCE

2. W ramach tej us³ugi udostêpniane s¹ informacje pomocne przy
zakupie komputera, b³êdach oprogramowania i komunikatach wyœwietlanych przez system.

Pomoc interwencyjna w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie siê w stanie uniemo¿liwiaj¹cym prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej

3. Centrum Operacyjne zapewnia Ubezpieczonemu dostêp do danych teleadresowych firm zajmuj¹cych siê napraw¹ lub serwisem
sprzêtu komputerowego.

§5
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
1. Je¿eli objête ochron¹ mienie, w nastêpstwie zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego ochron¹, które wyst¹pi³o w miejscu ubezpieczenia, znajdzie siê w stanie uniemo¿liwiaj¹cym prowadzenie
wskazanej we wniosku o ubezpieczenie i objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹ dzia³alnoœci gospodarczej, Centrum Operacyjne zapewnia:
1) transport ocala³ego mienia - zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocala³ego mienia do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca sk³adowania;
2) transport powrotny ocala³ego mienia - zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocala³ego mienia ze wskazanego
przez Ubezpieczonego miejsca sk³adowania (pkt 1) do miejsca
ubezpieczenia lub innego miejsca wznowienia dzia³alnoœci gospodarczej;
3) przechowanie ocala³ego mienia - pokrycie kosztów przechowania ocala³ego mienia we wskazanym przez Ubezpieczonego
miejscu sk³adowania;
4) dozór mienia przez specjalistyczn¹ firmê ochrony mienia.
2. Centrum Operacyjne zapewnia transport ocala³ego mienia i transport powrotny ocala³ego mienia samochodem ciê¿arowym o ³adownoœci do 3,5 tony w ³¹cznym limicie do 1 000 z³ za ca³kowite
koszty transportu na ka¿de zdarzenie ubezpieczeniowe. Przewo¿one jest tylko takie mienie, które mo¿na za³adowaæ do samochodu ciê¿arowego o ³adownoœci do 3,5 tony.
3. Centrum Operacyjne pokrywa koszty przechowywania ocala³ego
mienia w miejscu wskazanym przez Ubezpieczonego w limicie do
1 000 z³ na pojedyncze zdarzenie ubezpieczeniowe.
4. Ubezpieczony mo¿e skorzystaæ z us³ug okreœlonych w ust. 1 pkt 1 - 4
w ci¹gu 3 dni od wyst¹pienia szkody, po tym terminie Centrum
Operacyjne wolne jest od obowi¹zków œwiadczenia us³ug wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3, 4.
POMOC PC
Pomoc na wypadek problemów ze sprzêtem komputerowym
§6
1. W razie awarii sprzêtu PC powoduj¹cej brak mo¿liwoœci prawid³owego korzystania z tych urz¹dzeñ, Centrum Operacyjne zapewnia

§8
1. Centrum Operacyjne nie zwraca kosztów poniesionych w zwi¹zku ze
zdarzeniem ubezpieczeniowym przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzgodnienia z Centrum Operacyjnym.
2. Centrum Operacyjne nie œwiadczy us³ug assistance i serwisowych,
je¿eli szkoda wyst¹pi³a w innym miejscu ni¿ wskazane we wniosku
ubezpieczeniowym miejsce ubezpieczenia.
3. W ramach us³ug assistance UNIQA TU S.A. nie obejmuje ochron¹
szkód polegaj¹cych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Szkody polegaj¹ce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
mienia objête s¹ ochron¹ w ramach umowy ubezpieczenia mienia
zgodnie z okreœlonym w niej zakresem ubezpieczenia.
4. Centrum Operacyjne odpowiada na zasadach ogólnych za szkody
na osobie i mieniu zaistnia³e w zwi¹zku ze œwiadczonymi us³ugami
assistance i serwisowymi.
5. Centrum Operacyjne nie odpowiada za szkody polegaj¹ce na utraconych korzyœciach lub czystych stratach finansowych powsta³e
w zwi¹zku ze œwiadczonymi us³ugami assistance.
6. Z zakresu œwiadczonych us³ug wy³¹czone s¹:
1) us³ugi zwi¹zane z uszkodzeniami, za naprawê których odpowiadaj¹ w³aœciwe s³u¿by administracyjne lub w³aœciwe s³u¿by
pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego oraz gazowego;
2) us³ugi zwi¹zane z uszkodzeniami wodnych maszyn i urz¹dzeñ
wraz z ich pod³¹czeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej;
3) us³ugi elektryka lub technika urz¹dzeñ i instalacji grzewczych
zwi¹zane z uszkodzeniami ¿arówek, lampek kontrolnych, przed³u¿aczy oraz innego drobnego osprzêtu;
4) us³ugi zwi¹zane z konserwacj¹ ubezpieczonych maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia;
5) us³ugi zwi¹zane z konserwacj¹ nak³adów inwestycyjnych;
6) us³ugi zwi¹zane z napraw¹ uszkodzeñ, które pojawi³y siê przed
momentem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego
ochron¹;
7) wszelkie us³ugi wykonywane poza terytorium Polski.
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7. Z us³ug okreœlonych w § 5 wy³¹czony jest transport mienia, które ze
wzglêdu na swoj¹ wagê i/lub gabaryty nie mo¿e byæ przewo¿one
samochodem ciê¿arowym o ³adownoœci do 3,5 tony.
8. Centrum Operacyjne nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸnienia
lub brak mo¿liwoœci realizacji œwiadczeñ lub udzielenie informacji,
jeœli s¹ one spowodowane si³¹ wy¿sz¹, a w szczególnoœci: strajkami,
niepokojami spo³ecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabota¿em, wojn¹ (równie¿ domow¹), skutkami promieniowania radioaktywnego, a tak¿e ograniczeniami w poruszaniu siê wynikaj¹cymi
z decyzji w³adz administracyjnych.

4. W przypadku kradzie¿y z w³amaniem, fakt ten powinien byæ potwierdzony kopi¹ papierow¹ lub elektroniczn¹ dokumentu zg³oszenia tego zdarzenia na policjê przez Ubezpieczonego w ci¹gu 3 dni
roboczych od daty wyst¹pienia szkody lub daty powziêcia informacji o powstaniu szkody faxem na wskazany numer (022) 522 25 97
lub w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej: uniqa@mondial-assistance.pl.
Postanowienia koñcowe
§10

9. Ponadto zakres us³ug w przypadku awarii sprzêtu PC, okreœlonych
w SWU nie obejmuje:
1) us³ug zwi¹zanych z uszkodzeniami centrali telefonicznych, urz¹dzeñ peryferyjnych, drukarek, skanerów, a tak¿e myszy oraz innego sprzêtu hardware nie wymienionego w definicji sprzêtu PC;
2) us³ug zwi¹zanych z uszkodzeniem wynik³ym na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ u¿ytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzêtu, a tak¿e stosowania sprzêtu niezgodnie z przepisami bezpieczeñstwa, (w tym stosowania czêstotliwoœci wy¿szych ni¿ przewidziano dla danego modelu);
3) us³ug zwi¹zanych z uszkodzeniami i wadami wynik³ymi na skutek niew³aœciwej lub niezgodnej z instrukcj¹ instalacji, napraw,
przeróbek, dostrojeñ lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych
przez Ubezpieczonego;
4) us³ug zwi¹zanych z brakiem wzajemnej kompatybilnoœci elementów sprzêtu i oprogramowania albo wynikaj¹ce z zainstalowania oprogramowania bez wa¿nych licencji.

1. Za zgod¹ stron do umowy ubezpieczenia mog¹ byæ wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia „Assistance - Firma”.

10. Centrum Operacyjne nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratê danych
na jakimkolwiek noœniku w wyniku awarii lub naprawy sprzêtu PC.

Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia „Assistance - Firma”
zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 87/2010 z
dnia 21 czerwca 2010 r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
mienia bêd¹cego przedmiotem ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zawieranych od dnia 1 sierpnia 2010r.

11. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête chemiczne, termiczne lub
mechaniczne uszkodzenia sprzêtu PC i wywo³ane nimi wady.
12.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje naturalnego zu¿ycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera oraz
pozosta³ych materia³ów eksploatacyjnych.
13. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sprzêtu PC starszego ni¿ 8 lat.
14.Z zakresu ubezpieczenia wy³¹czone s¹ czynnoœci naprawcze i koszty
transportu do autoryzowanego serwisu sprzêtu objêtego gwarancj¹
producenta.
15. Z zakresu ubezpieczenia wy³¹czone s¹ koszty czynnoœci przewidzianych w instrukcji obs³ugi lub instalacji, do wykonania których
zobowi¹zany jest Ubezpieczony we w³asnym zakresie i na w³asny
koszt, np.: zainstalowanie sprzêtu, konserwacja, instalacja oprogramowania, instalacja aktualizacji i modyfikacji.
Postêpowanie w przypadku szkody
§9
1. W przypadku wyst¹pienia szkody Ubezpieczony jest zobowi¹zany,
przed podjêciem dzia³añ we w³asnym zakresie, do skontaktowania siê z Centrum Operacyjnym pod numerem telefonu 0-801 597
597 oraz 42 66 66 500 - dla telefonów komórkowych.
2. Ubezpieczony powinien podaæ nastêpuj¹ce informacje:
1) nazwê Ubezpieczonego;
2) imiê i nazwisko osoby zg³aszaj¹cej;
3) adres miejsca ubezpieczenia;
4) numer polisy;
5) okres ubezpieczenia;
6) krótki opis szkody i rodzaju koniecznej pomocy;
7) numer telefonu do skontaktowania siê z Ubezpieczonym;
8) inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Operacyjnego
do zorganizowania pomocy w ramach œwiadczonych us³ug.
3. W przypadku gdy Ubezpieczony nie wype³nia obowi¹zków okreœlonych w ust. 2 Centrum Operacyjne ma prawo odmówiæ spe³nienia œwiadczenia, o ile brak tych informacji uniemo¿liwia wykonanie
umowy.
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2. Wszelkie odstêpstwa od postanowieñ Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia „Assistance - Firma” oraz postanowienia dodatkowe musz¹ byæ sporz¹dzone w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
3. W kwestiach nie unormowanych w szczególnych warunkach ubezpieczenia „Assistance - Firma” maj¹ zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw zatwierdzonych Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A.
nr 87/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r., przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz inne bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

