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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w innych dokumentach - w dokumencie ubezpieczenia (polisie) oraz  Ogólnych 
warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zatwierdzonych Uchwały Rady Nadzorczej TUZ TUW z dnia 12 września 2006 r. wraz z późniejszymi Aneksami (zwanych 
dalej „OWU”), w których znajdują się szczegółowe informacje o zasadach udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie  
Jest to ubezpieczenie majątkowe skierowane do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 
Grupy ubezpieczenia: 8 i 9 II działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

 Przedmiotem ubezpieczenia może być: 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie, zgodnie z załączonym do niej 
wykazem, sprzęt elektroniczny, zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do użytku 
zgodnie z przeznaczeniem, dla którego testy próbne zostały zakończone z wynikiem 
pozytywnym, chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane przez producenta 
 
Sprzęt określony w umowie ubezpieczenia jest objęty ochroną w miejscu wymienionym  
w umowie, podczas eksploatacji i transportu wewnątrzzakładowego 
 
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z: 

 błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji 

 wandalizmu 

 pożaru 

 wybuchu 

 działania wody i wilgoci 

 błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad 
materiałowych 

 przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych 
 
Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych 
Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie zewnętrzne nośniki danych oraz dane 
(w tym oprogramowanie) stanowiące własność Ubezpieczającego 
 
Dane oraz nośniki danych objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia, o ile z tytułu wystąpienia określonego zdarzenia istnieje odpowiedzialność 
TUW „TUZ” - zgodnie z sekcją niniejszych OWU – za szkodę materialną w ubezpieczonym 
nośniku oraz o ile w wyniku tego zdarzenia dane nie nadają się do odczytu ani zapisywania 
 
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności 
Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione koszty dodatkowe (zależne i niezależne od 
czasu) związane z zastosowaniem rozwiązań prowizorycznych, mających na celu uniknięcie 
lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności 

 
Koszty dodatkowe objęte są ochroną ubezpieczeniową, o ile wskutek wystąpienia 
określonego zdarzenia istnieje odpowiedzialność TUW „TUZ” za utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego lub ubezpieczonego nośnika danych 
 

 Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzule: 
Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Klauzula 101/1A Ubezpieczenie sprzętu przenośnego 
Klauzula 101/1B Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (postanowienia szczególne dotyczące 
szkód spowodowanych przez upadek) 
Klauzula 101/2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w 
pojazdach samochodowych 
Klauzula 101/3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainstalowanego na statku 
powietrznym 
Klauzula 101/4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainstalowanego na jednostkach 
pływających 
Klauzula 102 Rozszerzenie zakresu terytorialnego 
Klauzula 103 Zrzeczenie się prawa regresu  
Klauzula 104 Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji 
Klauzula 105 Wyłączenie ryzyka pożaru 
Klauzula 106 Wyłączenie ryzyka zalania wodą wodociągową 
Klauzula 108 Wyłączenie ryzyka powodzi, wiatru i opadów atmosferycznych 
Klauzula 109 Zwolnienie od odpowiedzialności w obrębie kontraktów leasingowych i umów o 
dzierżawę 
Klauzula 120 Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 
Klauzula 123 Wyłączenie dotyczące systemu klimatyzacyjnego 
Klauzula 125 Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia wyposażenia radiowych 
lub telewizyjnych wozów transmisyjnych 
Klauzula 129 Postanowienia szczególne dotyczące automatów przemysłowych 
Klauzula 132 Postanowienia szczególne dotyczące odszkodowania według wartości 
rzeczywistej 
Klauzula 133 Postanowienia szczególne dotyczące limitu odpowiedzialności za zdarzenie 
Klauzula 135 Postanowienia szczególne dotyczące endoskopów 
Klauzula 136 Postanowienia szczególne dotyczące telefonów przenośnych 
Klauzula 140/1 Postanowienia szczególne dotyczące strajków, zamieszek, rozruchów 
Klauzula 140/2 Postanowienia szczególne dotyczące aktów terroryzmu 
Klauzula 141 Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi 
Klauzula 143 Postanowienia szczególne dotyczące frachtu lotniczego z zagranicy 
Klauzula 144 Postanowienia szczególne dotyczące opłat za przejazd specjalistów lub 
konsultantów z zagranicy 
Klauzula 147 Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji 
Klauzula 201 Transport nośników danych 
Klauzula 300 Ubezpieczenie zwiększonych kosztów powstałych wskutek szkód 
spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem 
Klauzula 301 Ubezpieczenie kosztów dodatkowych powstałych wskutek szkód w 
urządzeniach wspomagających 
Klauzula 302 Rozszerzenie terytorialne 
Klauzula 303/1 Ubezpieczenie zwiększonych kosztów powstałych wskutek szkód w sprzęcie 
przenośnym 
Klauzula 303/2 Ubezpieczenie kosztów dodatkowych powstałych wskutek szkód na sprzęcie 
elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach samochodowych 
Klauzula 304 Pokrycie kosztów dodatkowych powstałych wskutek szkód w budynku 
Klauzula 305 Wyłączenie kosztów dodatkowych powstałych wskutek szkód spowodowanych 
pożarem 
Klauzula 306 Wyłączenie kosztów dodatkowych zaistniałych wskutek szkód powstałych w 
czasie wolnym od pracy 
Klauzula 308 Wyłączenie kosztów dodatkowych zaistniałych wskutek szkód powstałych w 
wyniku powodzi, wiatru i opadów atmosferycznych 
Klauzula 311 Szkody powstałe wskutek przepięcia w wyniku niebezpośredniego uderzenia 
pioruna 
Klauzula 340/1 Postanowienia szczególne dotyczące strajków, zamieszek i rozruchów 
Klauzula 340/2 Postanowienia szczególne dotyczące aktów terroryzmu 
Klauzula 341 Postanowienia szczególne dotyczące trzęsienia ziemi  
 

 Suma Ubezpieczenia 
Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający 
Suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwoty wypłaconych odszkodowań  
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Sumę ubezpieczenia ustala się według: 
1) wartości odtworzeniowej rozumianej jako wartość równą kosztom zastąpienia 

ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy sprzęt tego samego rodzaju, jakości 
i wydajności, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego 
montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów 
transportu ekspresowego i lotniczego 

 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 

 sprzęt elektroniczny w trakcie wykonywania testów próbnych 
 

  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
TUZ TUW nie odpowiada min za szkody: 

! wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje 
we wspólnym gospodarstwie domowym w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się 
nie należy, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach 
względom słuszności 

! szkody powstałe wskutek testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku 
zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w 
nadzwyczajnych dla danego sprzętu warunkach 

! szkody powstałe w elementach sprzętu elektronicznego wskutek ich technicznego zużycia 
lub starzenia w trakcie użytkowania, włączając działanie czynników atmosferycznych 

! uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania na powierzchniach malowanych, 
polerowanych lub emaliowanych, chyba że uszkodzenia są  skutkiem zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia 

 
Dodatkowo w zakresie ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych: 

! danych, które zostały wprowadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone po zajściu 
zdarzenia szkodowego 

! danych znajdujących się wyłącznie w jednostce centralnej sprzętu elektronicznego 
 
Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności wyłączone są min koszty 
pośrednie lub bezpośrednie powstałe wskutek: 

! szkody w urządzeniach wspomagających 

! powstałych wskutek utraty danych i programów 
 

 

Ubezpieczenie  sprzętu elektronicznego 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                                    Produkt: Sprzęt elektroniczny 

Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków 

Dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia 

Przedsiębiorstwo: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  Produkt: Ubezpieczenie  domów jednorodzinnych i mieszkań 
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2) wartości brutto rozumianej jako wartość początkowa wynikająca z ewidencji 
księgowej  

 
Ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych 
Sumę ubezpieczenia określa się według kosztów niezbędnych w celu odtworzenia 
ubezpieczonych nośników danych oraz zapisanych na nich danych 
 
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności 
Sumę ubezpieczenia określa się według przewidywanych kosztów związanych z 
zastosowaniem rozwiązań prowizorycznych w celu uniknięcia zakłóceń w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w czasie 12 miesięcy, z tym że w ramach tej sumy określa się 
maksymalny limit miesięcznego odszkodowania, przy czym: 
1) podstawą do obliczenia kosztów zależnych od czasu - jest koszt jednego dnia 

stosowania rozwiązań prowizorycznych oraz maksymalny limit miesięcznego 
odszkodowania ustalony w umowie ubezpieczenia 

2) podstawą do obliczenia kosztów niezależnych od czasu - jest ustalona w umowie 
ubezpieczenia kwota, którą w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego 
Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić na początku okresu odszkodowawczego 

 
 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -  w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczania (polisie) 
Sprzęt przenośmy - Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

  

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

 
Obowiązki Ubezpieczającego 
Obowiązki na początku umowy 

 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli w umowie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, niż początek ochrony ubezpieczeniowej 

 
Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego (jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rzecz) 
Obowiązki w czasie trwania umowy 

 zgłaszania zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował TUZ TUW przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości 

 zgłaszania zmiany adresu  

 opłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej, jeżeli termin jej zapłaty przypadał w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 

 Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o budowie i eksploatacji sprzętu danego rodzaju 
oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń 

 Ubezpieczający obowiązany jest umożliwić TUZ TUW dostęp do ubezpieczonego sprzętu oraz przedstawiać dokumenty związane z jego zakupem i eksploatacją 
 
 

Obowiązki w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem  

 niezwłocznie zawiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa 

 W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, 

 natychmiast po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić TUZ TUW o szkodzie telefonicznie oraz na piśmie 

 pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela TUZ TUW, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody 

 umożliwić TUZ TUW dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, a także niezbędnych 
pełnomocnictw 

 
  

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 
 
Tryb płatności składki 
Składka może być rozłożona na raty 
Za zapłatę składki lub raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej od wynikającej z umowy ubezpieczenia 

 
Terminy płatności:  
Zapłaty składki lub jej pierwszej raty Ubezpieczający dokonuje w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia chyba, że umówiono się inaczej 
Termin zapłaty składki lub  w przypadku rozłożenia składki na raty pierwszej i kolejnych rat oraz ich wysokość określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie) 

 
  

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
 
Początek i koniec okres ubezpieczenia określa się w dokumencie ubezpieczenia (polisie) 
Odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej 
pierwszej raty, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w poniższym zdaniu 
Jeżeli w polisie określono późniejszy termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność TUZ TUW rozpoczyna się od dnia oznaczonego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od 
następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia 
 
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:: 

 z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia 

 z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia 

 z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga 
za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

 z dniem wypowiedzenia przez TUZ TUW umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata 

 z upływem 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłacenia zaległej raty składki 

 z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia 
  

 

Jak rozwiązać umowę? 
Składając pisemne oświadczenie woli  na adres siedziby TUZ TUW:  ul Bokserska 66, 02-690 Warszawa  lub  u agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu TUZ TUW 
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może  nastąpić w przypadkach: 

 wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania od drugiej strony żądania zmiany wysokości składki na skutek ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 
istotną zmianę prawdopodobieństwa powstania szkody 

 odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni) od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, a jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia TUZ TUW nie poinformował Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy,  termin 30 dni biegnie 
od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie  

 

 


