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Warunki Szczególne określające
gwarancje i zakres ubezpieczenia
(w skrócie: Warunki Szczególne)
Warunki Ogólne
Niniejszy dokument tworzy wspólną umowę
ubezpieczenia wraz z Warunkami Indywidualnymi.
Określa on cechy charakterystyczne dla każdej
Gwarancji poprzez wskazanie, „co jest objęte
ubezpieczeniem” oraz „co nie jest objęte
ubezpieczeniem”, ale tylko wraz z Warunkami
Ogólnymi i Wyłączeniami Ogólnymi tworzą jednolitą
całość, która ma zastosowanie do wszystkich
Gwarancji (oprócz wyjątków wskazanych w
Warunkach Indywidualnych).
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1.

1/

WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE
UBEZPIECZENIE IMPREZY
Nasza taryfikacja jest ważna tylko przy spełnieniu wszystkich warunków opisanych
poniżej. W przypadku niespełnienia jednego z tych warunków Ubezpieczyciel ma
prawo odmówić wypłaty jakiegokolwiek świadczenia, chyba że w Warunkach
Indywidualnych wprost dopuszczono możliwość odpłatnego zrzeczenia się jednego lub
kilku warunków przystąpienia do ubezpieczenia, które wymieniono poniżej.

1.1

WARUNKI
UMOŻLIWIAJĄCE
UBEZPIECZENIE
STOSOWANE DO
WSZYSTKICH RYZYK

1.1.1

ZAKRES
TERYTORIALNY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały świat z wyjątkiem:
a) krajów w stanie wojny;
b) krajów, w odniesieniu do których – przed podpisaniem umowy – odpowiednie władze
polityczne wydały i opublikowały opinię odradzającą wyjazdy do nich;
c) krajów wymienionych poniżej:
Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Azerbejdżan, Bangladesz, Benin, Burundi,
Kamerun, Kongo-Brazzaville, Korea Północna, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti,
Salwador, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guam, Gwinea Bissau, Haiti,
Honduras, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Liban, Liberia,
Libia, Malawi, Mali, Mauretania, Birma, Nauru, Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Uganda,
Pakistan, Palestyna, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Republika Środkowoafrykańska,
Peru, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suazi,
Syria, Tadżykistan, Czad, Togo, Tonga, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela,
Jemen, Zimbabwe.

1.1.2

TERMIN ZAWARCIA
POLISY

a) 5 dni przed wszystkimi ubezpieczanymi imprezami, jeśli nie rozszerzano zakresu ochrony:
Złe Warunki Pogodowe i/lub Wiatr.
b) 10 dni roboczych przed wszystkimi ubezpieczanymi imprezami przy rozszerzeniu zakresu
ochrony: Złe Warunki Pogodowe i/lub Wiatr.

1.1.3

CZAS TRWANIA
OCHRONY

Maksymalnie 1 rok.

1.1.4

UBEZPIECZAJĄCY

Ubezpieczający musi pochodzić z kraju europejskiego.

1.2

WARUNKI
UMOŻLIWIAJĄCE
UBEZPIECZENIE
NIEPOJAWIENIA SIĘ
KLUCZOWEJ OSOBY

Na potrzeby objęcia tym ubezpieczeniem wyjaśnia się, że:
a) Osoby wymienione w Warunkach Indywidualnych muszą mieć mniej niż 70 lat;
b) Osoby wymienione w Warunkach Indywidualnych nie mogły w okresie 12 miesięcy
poprzedzających ubezpieczaną imprezę spowodować zdarzeń szkodowych w ramach
ubezpieczenia od niepojawienia się kluczowej osoby;
c) W przypadku wymagania przez Ubezpieczyciela badania lekarskiego, jego wynikowi nie
mogą towarzyszyć żadne zastrzeżenia. Akceptowane będą tylko badania lekarskie
przeprowadzone przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela;
d) W momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający musi zadeklarować,
że Ubezpieczony lub jego pełnomocnik potwierdzili, że nie wie on o istnieniu żadnej
wcześniej zaistniałej choroby, która mogłaby mieć wpływ na odwołanie lub opóźnienie
imprezy.

3

| CG-EVENT-PL-01062016

Circle Event – Warunki Dodatkowe dla poszczególnych ubezpieczeń / Ogólne
Warunki Ubezpieczenia

1.3

WARUNKI
UMOŻLIWIAJĄCE
UBEZPIECZENIE W
ODNIESIENIU DO RYZYKA
„ZŁE WARUNKI
POGODOWE”

Na potrzeby objęcia tym ubezpieczeniem wyjaśnia się, że:
a) W przypadku imprezy wymagającej postawienia sceny, scena ta musi być zadaszona.
b) W przypadku imprezy organizowanej na zewnątrz, sprzęt elektryczny, elektroniczny,
audiowizualny, oświetleniowy i nagłośnieniowy musi być zabezpieczony na wypadek
złych warunków pogodowych i musi być zgodny z normami bezpieczeństwa ustalonymi
przez odpowiednie instytucje lub producentów, pozwalającymi na użytkowanie go na
zewnątrz przy normalnej wilgotności powietrza.

1.4

WARUNKI
UMOŻLIWIAJĄCE
UBEZPIECZENIE
ZAKRESU„SZTUCZNE
OGNIE”

Nieprzestrzeganie poniższych warunków używania sztucznych ogni skutkuje nieobjęciem
ochroną wynikającą z umowy ubezpieczeniowej.

1.4.1

SZTUCZNE OGNIE
UŻYWANE NA
ZEWNĄTRZ

Warunki wystrzału:
a) Minimalna odległość między widownią a miejscem wystrzału musi wynosić 70%
(wielkość podawana w metrach) średnicy największego produktu (wielkość podawana
w milimetrach) wystrzelonego w danej serii. (Przykład: Jeśli zostaje wystrzelony pocisk
o średnicy 200 mm, Ubezpieczający/Ubezpieczony musi zachować odległość
140 metrów między publicznością a miejscem wystrzału).
b) W przypadku sztucznych ogni typu Compact i Cake Box, minimalna odległość powinna
wynosić 30 metrów.
c) Pirotechnicy powinni ponadto przestrzegać norm, zwyczajów i praktyk obowiązujących
w branży.
d) Prędkość wiatru w momencie wystrzału nie powinna przekraczać 50 km/h.
e) Pirotechnicy bez kwalifikacji muszą wykazać minimum 5-letnie doświadczenie
w zawodzie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy chodzi o niewielkie sztuczne ognie sprzedawane
w hipermarketach itp.
Zezwolenia:
a) Ubezpieczający/Ubezpieczony musi posiadać zezwolenia odpowiednich instytucji.
b) Jeśli sztuczne ognie będą wystrzeliwane w rejonie potencjalnego przelotu samolotów,
samolotów ultralekkich lub innych maszyn latających na niskich wysokościach,
Ubezpieczający/Ubezpieczony musi otrzymać zezwolenia władz odpowiedzialnych za
żeglugę powietrzną.

1.4.2

SZTUCZNE OGNIE
W POMIESZCZENIACH
ZAMKNIĘTYCH

Warunki wystrzału:
a) Obecność pirotechnika jest obowiązkowa.
b) Produkty muszą być dopuszczone do użycia w pomieszczeniach zamkniętych.
c) Odległość między miejscem kulminacyjnej postaci wystrzelonego produktu a wysokością
sufitu pomieszczenia musi wynosić minimum 5 metrów.
d) Dostępność gaśnic proszkowych i z CO2 w odpowiedniej ilości jest obowiązkowa.
e) Obszary wystrzału i upadku na wykładzinę muszą być zgodne z normą M1 lub
podobnymi i/lub ognioodporne.
f) Zasłony, dekoracje, wyposażenie wnętrza muszą być ognioodporne.
g) Pirotechnicy powinni ponadto przestrzegać norm, zwyczajów i praktyk obowiązujących
w branży.
h) Pirotechnicy bez kwalifikacji muszą wykazać minimum 5-letnie doświadczenie
w zawodzie.
Zezwolenia:
Ubezpieczający/Ubezpieczony musi posiadać wszelkie pisemne zezwolenia – zarówno od
organizatora, jak i właściciela lub osoby zarządzającej danym miejscem.
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1.4.3

SZTUCZNE OGNIE
„CLOSE PROXIMITY”

Warunki wystrzału:
a) Obecność pirotechnika jest obowiązkowa.
b) Pirotechnicy bez kwalifikacji muszą wykazać minimum 5-letnie doświadczenie
w zawodzie.
c) Produkty muszą być dopuszczone do użycia „Close proximity”.
d) Odległość między widownią a strefą wystrzałów musi być zgodna z normami podanymi
przez producenta.
e) Pirotechnicy powinni ponadto przestrzegać norm, zwyczajów i praktyk obowiązujących
w branży.
Zezwolenia:
a) Ubezpieczający/Ubezpieczony musi posiadać wszelkie pisemne zezwolenia organizatora.
b) Ubezpieczający/Ubezpieczony musi posiadać wszelkie potrzebne zezwolenia
odpowiednich instytucji.

1.5

PRZYPADKI, W KTÓRYCH
UBEZPIECZYCIEL MOŻE
ODMÓWIĆ UDZIELENIA
OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
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a) W przypadku kumulacji ryzyk związanych z daną imprezą lub danym obszarem.
b) W przypadku, kiedy Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma dług finansowy wobec
brokera ubezpieczeniowego należącego do sieci Circles Group z tytułu wcześniej
podpisanej umowy.
c) W przypadku wnioskowania o ochronę od „Niepojawienia się kluczowej osoby”, która
miałaby objąć artystę z oczywistym podwyższonym ryzykiem.
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2/

2.

2.1

WSTĘP

2.2

ODWOŁANIE

2.2.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

WARUNKI SZCZEGÓLNE
- IMPREZA
Sumy objęte ochroną oraz franszyzy określono w Warunkach Indywidualnych. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tylko zdarzenia określone w Warunkach Indywidualnych.

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Odwołanie, przerwanie lub przesunięcie w czasie imprezy opisanej i zdefiniowanej
w Warunkach Indywidualnych z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego i/lub
Ubezpieczonego, które nie zostały wyłączone, o ile to odwołanie, przerwanie lub przesunięcie
w czasie nastąpiły w trakcie tej ochrony ubezpieczeniowej.
Przedmiotem ubezpieczenia są również odwołanie, przerwanie i przesunięcie w czasie imprezy
opisanej i zdefiniowanej w Warunkach Indywidualnych w następstwie:
a) jakiegokolwiek pisemnego zakazu organizacji ubezpieczanej imprezy, wydanego przez
uprawnioną instytucję, w miejscu, na które wcześniej otrzymano pisemne zezwolenie;
b) złych warunków klimatycznych, tylko jeśli impreza w całości odbywa się wewnątrz
budynku;
c) cyklonu, huraganu, tornada, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, osunięcia się
terenu;
d) zamachu w miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie ubezpieczanej imprezy,
uniemożliwiającego – zdaniem lokalnych władz – odbycie się ubezpieczanej imprezy
i dotarcie na nią.
Za co wypłacane jest odszkodowanie?
Po przedstawieniu dokumentów dowodowych i w granicach kwot wskazanych w Warunkach
Indywidualnych przedmiotem świadczenia są:
a) poniesione koszty, których nie można odzyskać lub koszty należne z tytułu realizacji
i organizacji ubezpieczanej imprezy;
b) rzeczywista marża Ubezpieczonego, o ile jest o tym mowa w Warunkach Indywidualnych
a impreza została całkowicie i definitywnie odwołana;
c) koszty dodatkowe przeznaczone na ochronę ubezpieczanej imprezy, o ile Ubezpieczyciel
wcześniej wyraził na nie zgodę;
d) wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencje ujęte w ubezpieczanym
budżecie, które powinny być zwrócone w przypadku definitywnego odwołania imprezy.

2.2.2

WYŁĄCZENIA
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Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE jest objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
Odwołanie, przerwanie lub przesunięcie w czasie w następstwie:
a) niedyspozycji wszystkich osób (por. ubezpieczenie „Niepojawienie się kluczowej
osoby”);
b) złych warunków klimatycznych w miejscu ubezpieczanej imprezy, jeśli nie
odbywa się ona wewnątrz budynku (por. ubezpieczenia „Złe Warunki
Pogodowe”, „Wiatr”);
c) zamachu, groźby zamachu, zakażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
groźby zakażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
Jednakże przedmiotem ubezpieczenia może być zamach dokonany w miejscu lub
w bezpośrednim sąsiedztwie ubezpieczanej imprezy, uniemożliwiający – zdaniem
lokalnych władz – odbycie się ubezpieczanej imprezy i dotarcie na nią;
d) upadłości, nieosiągnięcia sukcesu, niestabilności kursów walut;
e) zerwania jakiejkolwiek umowy, o ile zerwanie to nie jest wynikiem
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nieprzewidzianego zdarzenia, na które Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony nie
miał wpływu;
f) przyczyn ideologicznych;
g) jakiegokolwiek strajku, który został ogłoszony przed początkiem okresu ochrony
ubezpieczeniowej;
h) jakiegokolwiek konfliktu społecznego, w który jest zamieszany Ubezpieczający
i/lub Ubezpieczony;
i) żałoby narodowej, będącej konsekwencją choroby, która była leczona w czasie,
gdy podpisano umowę ubezpieczenia lub żałoby po osobie po 90. roku życia;
j) szkód związanych z ptasią grypą i jej odmianami, pandemią i/lub wszelkimi
rodzajami epidemii niesezonowych;
k) jakichkolwiek demonstracji i strajków osób dorywczo pracujących przy organizacji
przedstawienia;
l) odwołań i/lub przesunięć w czasie wynikających bezpośrednio lub pośrednio
z nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących montażu i zabezpieczenia
konstrukcji tymczasowych przeznaczonych dla publiczności;
m) odwołania, przerwania i przesunięcia w czasie ubezpieczanej imprezy, co do której
Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony, przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia,
wiedział o faktach, czynnikach lub okolicznościach zwiększających ryzyko
przerwania lub przesunięcia w czasie danej imprezy;
Nie jest również objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencja, których
Ubezpieczający/Ubezpieczony nie musi zwracać.
2.2.3

ODSZKODOWANIE

Wyliczenie odszkodowania:
Odszkodowanie jest wyliczane przy uwzględnieniu bilansu kosztowego ubezpieczanej
imprezy.
Bilans kosztowy zostanie oszacowany wyłącznie na podstawie wpływów uzyskanych do
momentu wystąpienia zdarzenia szkodowego, tendencji w sprzedaży biletów, wpływów
uzyskanych przy podobnym spektaklu w tym samym kraju, w tym samym roku i przez tego
samego artystę (tych samych artystów). Znaczy to, że jeśli Ubezpieczyciel może udowodnić
Ubezpieczonemu, że zyski ze sprzedaży biletów, plus ewentualne wsparcie sponsorów lub
przyznane dofinansowania, nie pokryłyby kosztów produkcji, wówczas odszkodowanie będzie
równe poniesionym kosztom, których nie można odzyskać, do wysokości wpływów, które
uzyskano by do dnia imprezy, gdyby nie zgłoszono żadnej szkody.
Ubezpieczony zobowiązuje się pozostawić swobodny dostęp do rachunku ubezpieczanej
imprezy i umów z podwykonawcami.
Warunki wypłaty odszkodowania
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje w przypadku udowodnienia, że odbyło się co
najmniej 60% ubezpieczanej imprezy. Jeśli impreza ma trwać kilka dni, wówczas zasada 60%
odnosi się do dni imprezy.

2.2.4

OKRES OCHRONY

2.3

NIEPOJAWIENIE SIĘ
KLUCZOWEJ OSOBY

2.3.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)
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Zgodnie z postanowieniami Warunków Indywidualnych, w punkcie „Okres Ubezpieczenia”.

Co jest objęte ubezpieczeniem?
odwołanie, przerwanie i przesunięcie w czasie imprezy opisanej i określonej w Warunkach
Indywidualnych spowodowane wyłącznie:
a) zgonem, przypadkowym zranieniem, chorobą lub uwięzieniem osoby wskazanej
w Warunkach Indywidualnych w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
b) zgonem wstępnego, zstępnego i/lub krewnego pierwszego stopnia w linii bocznej,
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współmałżonka lub oficjalnego konkubenta jednej z osób wskazanych w Warunkach
Indywidualnych, wówczas gdy zgon nastąpił w okresie ochrony ubezpieczeniowej
a zmarły miał mniej niż 80 lat;
c) chorobą i/lub wypadkiem wstępnego, zstępnego i/lub krewnego pierwszego stopnia
w linii bocznej, współmałżonka lub oficjalnego konkubenta jednej z osób wskazanych
w Warunkach Indywidualnych, jeśli życie tej osoby jest zagrożone i pod warunkiem, że
wypadek lub pierwsze rozpoznanie choroby nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej
i ta osoba ma mniej niż 70 lat;
d) wypadkiem dziecka, współmałżonka lub oficjalnego konkubina jednej z osób wskazanych
w Warunkach Indywidualnych, będącym przyczyną hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych, jeśli życie tej osoby jest zagrożone i pod warunkiem, że wypadek nastąpił
w okresie ochrony ubezpieczeniowej i ta osoba ma mniej niż 70 lat.
Za co wypłacane jest odszkodowanie?
Po przedstawieniu dokumentów dowodowych i w granicach kwot wskazanych w Warunkach
Indywidualnych ubezpieczone są:
a) poniesione koszty, których nie można odzyskać lub koszty należne z tytułu realizacji
i organizacji ubezpieczanej imprezy;
b) rzeczywista marża Ubezpieczonego, jeśli jest o tym mowa w Warunkach Indywidualnych;
c) koszty dodatkowe przeznaczone na ochronę ubezpieczanej imprezy, o ile Ubezpieczyciel
wcześniej wyraził na nie zgodę;
d) wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencje ujęte w ubezpieczanym
budżecie, które powinny być zwrócone w przypadku definitywnego odwołania imprezy;
e) honoraria artystów, jeśli są ujęte w ubezpieczanym budżecie;
f) honoraria artysty(ów), będącego(ych) przyczyną szkody, jeśli są ujęte w ubezpieczanym
budżecie.
2.3.2

WYŁĄCZENIA
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Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są ubezpieczone (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
Jeśli badania lekarskie nie są wymagane: skutki wszystkich chorób lub wypadków,
których pierwsze rozpoznanie miało miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Jeśli badania lekarskie są wymagane: skutki choroby lub wypadku, który(a) był(a)
przedmiotem zastrzeżenia lekarskiego i/lub który(a) nie został(a) zgłoszony(a)
lekarzowi-orzecznikowi, w sytuacji gdy Ubezpieczony posiadał wiedzę na ten temat.
Wszelkie choroby, śmierć lub przypadkowe zranienie spowodowane:
a) udziałem w wyczynach kaskaderskich;
b) udziałem w przelotach innych niż na liniach regularnych. Przelotu helikopterem
nie traktuje się jako przelotu lotniczego;
c) udziałem w zawodach wytrzymałościowych lub wyścigach, jak również w próbach
do nich odbywających się na pokładzie środków transportu lądowego, wodnego
lub powietrznego;
d) uprawianiem – w okresie ochrony ubezpieczeniowej – sportów walki, wodnych,
powietrznych oraz motorowych;
e) uprawianiem – w okresie ochrony ubezpieczeniowej – sportów takich jak:
nurkowanie z butlą ze sprężonym gazem, łowiectwo podwodne, bobsleje,
skeleton, alpinizm oraz speleologia;
f) udziałem w zawodach sportowych;
g) udziałem w wyczynach zręcznościowych lub siłowych, z wyjątkiem tych, które
zostały wcześniej zgłoszone;
h) udziałem w prywatnej bójce lub w czynie powszechnie uznawanym za
niebezpieczny lub akrobatyczny, zagrażającym życiu osoby ubezpieczonej,
z wyjątkiem sytuacji, gdy działania te są podejmowane w celu ratowania życia
ludzkiego lub w warunkach obrony koniecznej;
i) udziałem w przestępstwie;
j) zażyciem środków odurzających;
k) zażyciem leków wydawanych na receptę, bez posiadania takowej i/lub
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nieprawidłowym zażyciem (tj. zażyciem dawki niezgodnej z przepisaną przez
lekarza lub podaną w treści ulotki) i/lub zażyciem niewłaściwych leków
(z wyjątkiem błędu lekarskiego);
l) zażyciem jakichkolwiek środków pobudzających, służących poprawie wydajności
fizycznej;
m) samobójstwem lub próbą samobójczą, zamierzonym okaleczeniem, czynem
przestępczym, obłędem;
n) wcześniejszą chorobą, która istniała w chwili zgłaszania imprezy do
ubezpieczenia;
o) utratą głosu, która nie jest konsekwencją choroby lub wypadku;
p) ciążą, porodem, menstruacją;
q) alergią, chorobami skóry, które ujawnią się przed początkiem tej ochrony;
r) chorobami wieku dziecięcego, chyba że szczepienia i przypomnienia o nich były
prawidłowo wykonywane – ważnym potwierdzeniem jest karta szczepień dziecka;
s) wszelkimi zaburzeniami na tle psychologicznym lub psychiatrycznym;
t) przemęczeniem.
Nie są również ubezpieczone (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie
stanowią inaczej):
wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencja, których
Ubezpieczający nie musi zwracać.
Odszkodowania wynikające z wypadku w pracy. Te odszkodowania są wypłacane
albo przez instytucję publiczną (ubezpieczenie społeczne), albo z ubezpieczenia
z tytułu wypadków przy pracy, albo z ubezpieczenia OC pracodawcy.
Ogólniej rzecz biorąc – wszelkie koszty medyczne, renty inwalidzkie lub z tytułu
czasowej lub trwałej niepełnosprawności.
2.3.3

ODSZKODOWANIE

Wyliczenie odszkodowania:
Odszkodowanie jest wyliczane przy uwzględnieniu bilansu kosztowego ubezpieczanej
imprezy.
Bilans kosztowy zostanie oszacowany wyłącznie na podstawie wpływów uzyskanych do
momentu wystąpienia zdarzenia szkodowego, tendencji w sprzedaży biletów, wpływów
uzyskanych przy podobnym spektaklu w tym samym kraju, w tym samym roku i przez tego
samego artystę (tych samych artystów). Znaczy to, że jeśli Ubezpieczyciel może udowodnić
Ubezpieczonemu, że zyski ze sprzedaży biletów, plus ewentualne wsparcie sponsorów lub
przyznane dofinansowania, nie pokryłyby kosztów produkcji, wówczas odszkodowanie będzie
równe poniesionym kosztom, których nie można odzyskać, do wysokości wpływów, które
uzyskano by do dnia imprezy, gdyby nie zgłoszono żadnej szkody.
Ubezpieczony zobowiązuje się pozostawić swobodny dostęp do rachunku ubezpieczanej
imprezy i umów z podwykonawcami.
Warunki wypłaty odszkodowania:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje w przypadku udowodnienia, że odbyło się co
najmniej 60% ubezpieczanej imprezy. Jeśli impreza ma trwać kilka dni, wówczas zasada 60%
odnosi się do dni imprezy.

2.3.4

BADANIE LEKARSKIE
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Poddanie się badaniu lekarskiemu jest obowiązkowe w przypadku każdej osoby objętej
ubezpieczeniem „Niepojawienie się kluczowej osoby”, i gdzie budżet jest równy lub
przekracza 200 000 EUR.
Poniżej tej kwoty badanie lekarskie nie jest obowiązkowe, ale bardzo zalecane.
W przypadku braku badania lekarskiego, Ubezpieczony musi udowodnić swój stan zdrowia
przed objęciem ryzyka ochroną ubezpieczeniową a także w chwili powstania zgłaszanego
zdarzenia szkodowego.
Badanie lekarskie musi przeprowadzić lekarz do tego uprawniony i wskazany przez
Ubezpieczyciela.
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Koszt tego badania ponosi Ubezpieczyciel.
Jeśli Ubezpieczyciel będzie wymagał poddania się badaniu lekarskiemu, powinno się ono
odbyć najwcześniej 8 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku braku pozytywnej opinii lekarza, ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie
skutki związane z wypadkiem, chyba że przy obejmowaniu ochroną nie wymagano poddania
się badaniom lekarskim (por. powyżej).
2.3.5

ZASTRZEŻENIA
LEKARZA

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do powiadomienia Ubezpieczonego o wszelkich
zastrzeżeniach lekarza.
Pomimo zastrzeżeń lekarza Ubezpieczyciel zachowuje prawo do wyrażenia zgody na ryzyko
w określonym stanie rzeczy lub pod pewnymi warunkami. W takim przypadku odpowiednia
wzmianka znajdzie się w Warunkach Indywidualnych .

2.3.6

OKRES UBEZPIECZENIA

Zgodnie z postanowieniami Warunków Indywidualnych, w punkcie „Okres Ubezpieczenia”.

2.4

SPRZĘT

2.4.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie urządzenia służące do nagłośnienia, projekcji, oświetlenia, rejestrowania obrazu
i dźwięku, transmisji, powielania, w tym lampy, generatory, urządzenia do efektów
mechanicznych, komputery, pojazdy z aparaturą, przenośne studia i/lub każde inne tego typu
wyposażenie i akcesoria należące do Ubezpieczającego lub będące własnością osób trzecich
(ewentualnie wynajęte), za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny i które służą do produkcji
ubezpieczonej imprezy.
Ochroną obejmujemy również akcesoria, części zamienne, flight case, specjalne skrzynie lub
futerały do wyżej wymienionego sprzętu.
Jakie szkody są pokryte?
a) wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem;
d) zwarcia, przepięcia oraz indukcje.

2.4.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są ubezpieczone(O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) sprzęt uprzednio ubezpieczony;
b) mienie powierzone (por. „Mienie powierzone”);
c) wyposażenie, dekoracje, ruchomości, stoiska i akcesoria (por. „Wyposażenie,
dekoracje, ruchomości, akcesoria”);
d) wystawiony sprzęt (por. „Stoisko wystawcy”);
e) samoloty, statki, sprzęt kolejowy i inne pojazdy zmotoryzowane;
f) wszelki sprzęt sterowany zdalnie – jeżdżący, latający lub pływający.
Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody materialne spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
f) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta;
g) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie zaciągniętych
długów;
h) zastawienie sprzętu jako kaucji, nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.
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2.4.3

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) Za sprzęt należący do Państwa wypłacamy świadczenie w wartościach zakupu
pomniejszanych co miesiąc o 0,5% z tytułu amortyzacji, licząc od daty zakupu;
b) Za sprzęt nienależący do Państwa (wypożyczony lub udostępniony przez technika)
wypłacamy świadczenie w wartościach rzeczywistych.

2.4.4

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas prób, o ile są one przeprowadzane przez osobę upoważnioną przez
Ubezpieczającego;
b) od momentu odbioru sprzętu, w tym również w trakcie transportu, o ile ten odbiór jest
realizowany staraniem Ubezpieczającego;
c) podczas montażu;
d) podczas imprezy;
e) podczas demontażu;
f) do momentu zdania sprzętu, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest
dokonywane staraniem Ubezpieczającego.

2.5

WYPOSAŻENIE –
DEKORACJE –
RUCHOMOŚCI –
PLATFORMY
KARNAWAŁOWE – STOISKA
I AKCESORIA

2.5.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie przedmioty i wyposażenie niezbędne do realizacji imprezy, takie jak: dekoracje,
akcesoria, platformy karnawałowe, ruchomości, stoiska, afisze i tym podobne przedmioty
należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które Ubezpieczający/Ubezpieczony
jest odpowiedzialny i/lub które Ubezpieczający/Ubezpieczony oddaje do dyspozycji
wystawiających, jak również sceny, konstrukcje i wyposażenie tych scen.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.5.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody wywołane śniegiem, deszczem i piaskiem;
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
e) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta;
f) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata dekoracji, wyposażenia, ruchomości,
stoisk i akcesoriów na pokrycie zaciągniętych długów;
g) zastawienie dekoracji, wyposażenia, ruchomości, stoisk i akcesoriów jako kaucji,
nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.
NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie
stanowią inaczej):
a) dekoracje, wyposażenie, ruchomości, stoiska, sceny i akcesoria uprzednio
ubezpieczone;
b) namioty oraz namioty halowe (por. „Namioty – wszystkie ryzyka”);
c) mienie powierzone (por. „Mienie powierzone”);
d) wyposażenie, dekoracje, ruchomości, akcesoria typowe dla wystawiających (por.
„Stoisko wystawcy”);
e) zwierzęta, rośliny i drzewa niebędące częścią dekoracji;
f) samoloty, statki, sprzęt kolejowy i inne pojazdy zmotoryzowane (z wyjątkiem
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platform karnawałowych);
g) budynki i/lub konstrukcje trwałe, których nie zbudowano specjalnie na imprezę
(por. „Odpowiedzialność cywilna najemcy budynków – scen – dekoracji
naturalnych”);
h) meble, inwentarz i tym podobne, które nie są używane przez Ubezpieczającego
i/lub nie są częścią dekoracji (por. „Mienie powierzone”);
i) banknoty, papiery wartościowe, czeki, walory;
j) biżuteria, kamienie szlachetne, broń, perły naturalne, futra, dzieła sztuki
o wartości powyżej 2500 EUR.
2.5.3

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA:
DEFINICJA

Za wyposażenie, dekoracje, ruchomości, platformy, stoiska, sceny i akcesoria zbudowane
Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie w wartościach odtworzeniowych.
Za wyposażenie, dekoracje, ruchomości, platformy, stoiska, sceny i akcesoria wynajęte
Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemuświadczenie w wartościach rzeczywistych.
Za wyposażenie, dekoracje, ruchomości, platformy, stoiska, sceny i akcesoria należące do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie
w wartościach rzeczywistych.

2.5.4

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od momentu odbioru, w tym również w trakcie transportu, o ile ten odbiór jest
realizowany staraniem Ubezpieczającego;
b) podczas montażu;
c) podczas imprezy;
d) podczas demontażu;
e) do momentu zdania, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest dokonywane
staraniem Ubezpieczającego.

2.6

KOSZTY DODATKOWE

2.6.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
a) wszystkie niezbędne dodatkowe koszty, które Ubezpieczający/Ubezpieczony musiałby
ponieść w celu zmniejszenia wpływu finansowego potencjalnej szkody objętej
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na wypadek odwołania i/lub Złych Warunków
Pogodowych i/lub Niepojawienia się kluczowej osoby;
b) wszystkie koszty dodatkowe, które pozwalają na uniknięcie potencjalnej szkody objętej
ochroną na wypadek odwołania i/lub Złych Warunków Pogodowych i/lub niepojawienia
się kluczowej osoby;
c) wszystkie koszty dodatkowe związane z odroczeniem i/lub przesunięciem w czasie
ubezpieczanej imprezy, jeśli koszty te pozwalają na uniknięcie odwołania ubezpieczanej
imprezy;
d) wszystkie koszty związane z uszkodzeniem, kradzieżą i/lub awarią jakiegokolwiek
wyposażenia, dekoracji, kostiumów i/lub akcesoriów niezbędnych do realizacji
ubezpieczanej imprezy.

2.6.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) koszty dodatkowe, które Ubezpieczający/Ubezpieczony mógłby ponieść
w następstwie szkody zgłoszonej do ochrony z zakresów odwołania i/lub złych
warunków pogodowych i/lub niepojawienia się kluczowej osoby, a będącej
szkodą podlegającą wyłączeniu;
b) koszty dodatkowe wynikłe w następstwie niewytłumaczalnego zagubienia lub
zniknięcia (ubytek inwentaryzacyjny);
c) koszty dodatkowe wynikłe w następstwie użycia niewłaściwego sprzętu i/lub
wyposażenia.

2.6.3

OKRES UBEZPIECZENIA

Przed imprezą, podczas jej trwania, oraz podczas montażu i demontażu.
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2.7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA ORGANIZATORA

2.7.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Pozaumowna odpowiedzialność cywilna, do której Ubezpieczający/Ubezpieczony może
zostać pociągnięty z racji Szkód spowodowanych u osób trzecich podczas wykonywania
działań powiązanych z ubezpieczanym ryzykiem oraz odpowiedzialność
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez osoby, nieruchomości lub
zwierzęta, które znajdują się pod opieką Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i/lub takie, które
można powiązać z przeprowadzaniem ubezpieczanej imprezy, opisanej w Warunkach
Indywidualnych;
Ochrona jest rozszerzona na:
a) zatrucie pokarmowe;
b) okres po dostawie;
c) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
d) osoby, na rzecz których działa Ubezpieczający/Ubezpieczony;
e) szkody na pojazdach zaparkowanych w miejscach do tego przeznaczonych;
f) koszty obrony i regresu do maksymalnej kwoty 50 000 EUR.
W zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela wchodzą:
a) szkody materialne;
b) szkody cielesne;
c) szkody niematerialne następcze.
Wartość ubezpieczeniowa
Limit ubezpieczenia podano w Warunkach Indywidualnych.
Łączna wysokość wszelkich odszkodowań wypłacanych z tytułu tej ochrony jest ograniczona
do kwoty określonej w Warunkach Indywidualnych, w punkcie dotyczącym ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej.

2.7.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są ubezpieczone (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem wszelkich pojazdów
silnikowych (samochód, samolot, statek itp.) przez Ubezpieczonego i/lub jego
gości;
b) szkody niematerialne niebędące skutkiem szkody objętej ochroną;
c) szkody na mieniu nieruchomym, ruchomym, w parkach, ogrodach,
na stadionach, trawnikach wynajętych lub udostępnionych Ubezpieczonym
w celu organizacji imprezy (por. OC najemcy budynku i/lub Mienie powierzone).
d) Wszystkie szkody na osobach, które nie są uważane za osoby trzecie.

2.7.3

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od momentu odbioru, w tym również w trakcie transportu, o ile ten odbiór jest
realizowany staraniem Ubezpieczającego;
b) podczas montażu;
c) podczas imprezy;
d) podczas demontażu;
e) do momentu zdania, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest dokonywane
staraniem Ubezpieczającego.

2.7.4

DEFINICJA: OSOBY
TRZECIE

Osoby pracujące przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej, w tym artyści itp., nie są
uważane za osoby trzecie.
Za osoby trzecie uważa się członków publiczności i odwiedzających.
Innymi słowy, w ramach tego ubezpieczenia nie obejmuje się ochroną Szkód cielesnych
i materialnych u personelu spółki organizującej imprezę, techników i innych usługodawców.
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W zależności od lokalnych przepisów, szkody cielesne mogą być pokryte z ubezpieczenia
typu „Wypadek w pracy” lub bezpośrednio przez instytucję właściwą do spraw ubezpieczeń
społecznych, lub też z ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego właśnie
wypadki w pracy.
Ponadto Szkody cielesne można również ubezpieczyć – bez konieczności zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę – podpisując umowę ubezpieczenia na bardziej ogólnych
zasadach lub wybierając indywidualne ubezpieczenie NNW.
Szkody materialne osób pracujących przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej, w tym
artystów itp., mogą być objęte odszkodowaniem z tytułu innych rodzajów ochrony w ramach
niniejszej umowy, jeśli dany sprzęt jest używany przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej.
2.7.5

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Za szkody materialne Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wartościach rzeczywistych.

2.8

MIENIE POWIERZONE
(UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ)

2.8.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Sumy, które Ubezpieczony zgodnie z prawem byłby zobowiązany zapłacić jako
odszkodowanie za stratę, szkodę, pogorszenie stanu, kradzież lub zniszczenie własności osób
trzecich, do których doszło w okresie ubezpieczenia, wówczas gdy ta własność zostałaby
powierzona Ubezpieczonemu, lub oddana pod jego opiekę czy kontrolę, i byłaby używana lub
przeznaczona do używania w trakcie ubezpieczonej imprezy.
Ubezpieczone są:
a) zniszczenia nieruchomości;
b) dekoracje, wyposażenie, ruchomości nienależące do Ubezpieczonego, ale które są częścią
wyposażenia miejsca, gdzie jest organizowana impreza.

2.8.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są ubezpieczone (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) odpowiedzialność z tytułu szkody lub zniszczenia pojazdów silnikowych,
samolotów, statków, pociągów lub sprzętu kolejowego;
b) odpowiedzialność z tytułu straty lub szkody wynikającej z ubytku
inwentaryzacyjnego, niewyjaśnionej straty lub tajemniczego zniknięcia;
c) odpowiedzialność z tytułu szkód będących skutkiem pożaru, zalania, szkód
elektrycznych lub stłuczenia oszklenia w nieruchomościach i/lub dekoracji
naturalnych (por. „Odpowiedzialność cywilna dot. budynków – dekoracji
naturalnych”);
d) odpowiedzialność z tytułu utraty zwierzęcia lub wszelkich urazów odniesionych
przez zwierzę;
e) odpowiedzialność z tytułu szkód na trawnikach;
f) odpowiedzialność za szkody na mieniu podlegającym ubezpieczeniu w innych
sekcjach niniejszych warunków.

2.8.3

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od momentu odbioru, w tym również w trakcie transportu, o ile ten odbiór jest
realizowany staraniem Ubezpieczającego;
b) podczas montażu;
c) podczas imprezy;
d) podczas demontażu;
e) do momentu zdania, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest dokonywane
staraniem Ubezpieczającego.
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2.8.4

DEFINICJA: OSOBY
TRZECIE

Osoby pracujące przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej, w tym artyści itp., nie są
uważane za osoby trzecie.
Za osoby trzecie uważa się członków publiczności i odwiedzających.
Innymi słowy, w ramach tego ubezpieczenia nie obejmuje się ochroną Szkód cielesnych
i materialnych u personelu spółki organizującej imprezę, techników i innych usługodawców.
W zależności od lokalnych przepisów, szkody cielesne mogą być pokryte z ubezpieczenia
typu „Wypadek w pracy” lub bezpośrednio przez instytucję właściwą do spraw ubezpieczeń
społecznych, lub też z ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego właśnie
wypadki w pracy.
Ponadto Szkody cielesne można również ubezpieczyć – bez konieczności zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę – podpisując umowę ubezpieczenia na bardziej ogólnych
zasadach lub wybierając indywidualne ubezpieczenie NNW.
Szkody materialne osób pracujących przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej, w tym
artystów itp., mogą być objęte odszkodowaniem z tytułu innych rodzajów ochrony w ramach
niniejszej umowy, jeśli dany sprzęt jest używany przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej.

2.8.5

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Świadczenie wypłacane jest w wartościach rzeczywistych.

2.9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA NAJEMCY
BUDYNKÓW – DEKORACJI
NATURALNYCH

2.9.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Ochroną obejmujemy wyłącznie Szkody na mieniu będącym własnością osób trzecich, które
Ubezpieczający/Ubezpieczony zajmuje w okresie objętym ochroną i za które
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zgodnie z prawem odpowiedzialny na mocy przepisów
dotyczących wynajmu.
Ochrona jest świadczona w granicach określonych w przepisach prawnych dotyczących
wynajmu, przy czym Ubezpieczycieli nie można pociągnąć do odpowiedzialności w szerszym
zakresie, wynikającym ze zobowiązań podjętych przez Ubezpieczonych.
Na wypadek, jakich szkód?
a) Pożaru;
b) Szkód spowodowanych elektrycznością;
c) Zalania;
d) Stłuczenia szyb.

2.9.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) odpowiedzialność z tytułu szkody lub zniszczenia pojazdów silnikowych,
samolotów, statków, pociągów lub sprzętu kolejowego;
b) budynki, dekoracje naturalne, objęte wcześniej ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej najemcy u innego Ubezpieczyciela.

2.9.3

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas ustawiania, montażu i demontażu;
b) Podczas imprezy.

2.9.4

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

W przypadku szkody zwracana jest wartość odtworzeniowa.
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2.10

WYPOSAŻENIE
PRZENOŚNYCH BIUR
PRODUKCJI

2.10.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
a) mienie typowe dla przenośnych biur produkcji. Aby podlegać ochronie, to mienie nie musi
koniecznie należeć do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jednak musi być niezbędne do
produkcji imprezy.
b) ruchomości wynajęte i/lub zakupione specjalnie w celu wyposażenia przenośnych biur
produkcji;
c) komputery i sprzęt biurowy używane szczególnie w przenośnych biurach produkcji.
Na wypadek, jakich szkód?
a) wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.10.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody wywołane śniegiem, deszczem i piaskiem;
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
f) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta;
g) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie zaciągniętych
długów;
h) zastawienie sprzętu jako kaucji, nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.

2.10.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a)
b)
c)
d)

2.10.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

W przypadku szkody zwracana jest wartość rzeczywista.

Podczas transportu, o ile jest wykonywany staraniem Ubezpieczającego;
podczas montażu;
podczas imprezy;
podczas demontażu.

2.11

BAGAŻ

2.11.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie bagaże Ubezpieczonego są ubezpieczone od:
a) kradzieży z włamaniem lub z użyciem przemocy fizycznej;
b) uszkodzeń całkowitych lub częściowych;
c) utraty podczas przyjęcia do depozytu przez przewoźników lotniczych.

2.11.2

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem:
a) pieniądze, banknoty, czeki i inne papiery wartościowe;
b) bilety przejazdu, fotografie, wszelkie dokumenty i klucze.
Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) istniejące wcześniej defekty bagażu;
b) uszkodzenie bagaży kruchych, takich jak wyroby garncarskie, przedmioty ze
szkła, porcelany, marmuru;
c) wyciek płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących wchodzących
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w skład bagażu;
d) utrata lub zapomnienie bagażu.
2.11.3

OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas podróży;
b) podczas imprezy.

2.11.4

WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Odszkodowanie wylicza się według ceny zakupu przedmiotów objętych ubezpieczeniem,
z uwzględnieniem potrącenia pewnej wartości z tytułu ich zużycia.

2.12

GOTÓWKA

2.12.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zwrot gotówki przeznaczonej
na pokrycie codziennych kosztów niezbędnych przy organizacji imprezy, która w wyniku
rozboju (*) została ponoć zabrana osobie umocowanej przez organizatora do dysponowania
nią, kiedy ta osoba znajdowała się poza pomieszczeniami produkcyjnymi.
Ochrona obejmuje rozbój dokonany względem osoby umocowanej przez organizatora,
podczas wybierania pieniędzy z bankomatu i/lub z urzędu pocztowego i banku.
(*) Przez rozbój rozumie się: kradzież z zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa, użyciem gróźb
lub przemocy, które zostały należycie stwierdzone.

2.12.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) kradzież gotówki pochodzącej ze sprzedaży biletów wstępu (por. „Kasa”);
b) wewnętrzny obrót środkami pieniężnymi;
c) wszelkie oszustwa i malwersacje.

2.12.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas przygotowania imprezy;
b) podczas imprezy;
c) podczas demontażu.

2.13

KASA

2.13.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Pieniądze zainkasowane podczas sprzedaży biletów wstępu.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie:
a) straty pieniężne Organizatora, będące następstwem rozboju (*) dokonanego względem
osoby odpowiedzialnej lub wyznaczonej do przyjmowania opłat za wejście;
b) rozbój w trakcie przewożenia utargu przez osobę odpowiedzialną lub do tego
wyznaczoną poza miejsce imprezy;
c) kradzież z włamaniem do kasy, w czasie gdy jest ona przechowywana w sejfie
maksymalnie przez jeden dzień, w granicach określonych w Warunkach Indywidualnych
polisy.
(*) Przez rozbój rozumie się kradzież z zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa, użyciem gróźb
lub przemocy, które zostały należycie stwierdzone.
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2.13.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) kradzieże i straty mające miejsce podczas jakichkolwiek operacji pieniężnych,
takich jak płacenie dostawcom lub artystom;
b) wszelkie oszustwa i malwersacje;
c) kradzież kasy poza miejscem imprezy;
d) sytuacje, gdy kasa w chwili rozboju jest obsługiwana przez osobę poniżej 16 lub
powyżej 70 roku życia.

2.13.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas imprezy;
b) podczas transportu dokonywanego w czasie imprezy lub po jej zakończeniu, w celu
przewozu utargu poza miejsce imprezy.

2.14

STOISKO WYSTAWCY

2.14.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
a) urządzenia służące do nagłośnienia, oświetlenia, transmisji, projekcji, w tym: lampy,
generatory, sprzęt do efektów mechanicznych, komputery i/lub wszelkie inne urządzenia
bądź podobne akcesoria należące do wystawców, bądź za które wystawca jest
odpowiedzialny, o ile ten sprzęt jest wykorzystywany do wyeksponowania stoiska
wynajętego bądź udostępnionego wystawcy;
b) wszystkie przedmioty niezbędne do urządzenia, ozdobienia stoiska, a także meble itp;
c) wszystko, co jest wystawione.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem;
d) zwarcia, przepięcia oraz indukcje.

2.14.2 WYŁĄCZENIA

NIE są objęte ubezpieczenie (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie
stanowią inaczej):
a) rośliny;
b) banknoty, papiery wartościowe, czeki, walory, znaczki;
c) pojazdy, statki, samoloty, pociągi itp.;
d) biżuteria, kamienie szlachetne, prawdziwe perły niewystawione w witrynie
zamkniętej na klucz. O ile powyższe przedmioty są wystawione w witrynie
zamkniętej na klucz, podlegają ochronie ubezpieczeniowej z maksymalnym
podlimitem 2500 EUR w odniesieniu do każdego przedmiotu (o ile zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej);
e) futra, dzieła sztuki, antyki i wyroby ze srebra są objęte ochroną do maksymalnego
podlimitu 10 000 EUR w odniesieniu do każdego przedmiotu (o ile zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej);
f) mienie wystawione, uprzednio ubezpieczone;
g) mienie wystawione pozostawione bez dozoru w godzinach otwarcia;
h) mienie wystawione znajdujące się poza stoiskiem.
Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody wywołane śniegiem, deszczem i piaskiem;
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
f) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta;
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g) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie zaciągniętych
długów;
h) zastawienie sprzętu jako kaucji, nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.
2.14.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas montażu;
b) podczas imprezy;
c) podczas demontażu.

2.14.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) Za sprzęt należący do Ubezpieczonego wypłacamy świadczenie w wartościach zakupu
pomniejszanych co miesiąc o 0,5% z tytułu amortyzacji, licząc od daty zakupu;
b) Za sprzęt nienależący do Ubezpieczonego (wypożyczony lub udostępniony przez
technika) wypłacamy świadczenie w wartościach rzeczywistych.

2.15

SPRZĘT DO SPECJALNYCH
EFEKTÓW TECHNICZNYCH

2.15.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie urządzenia i sprzęty niezbędne przy realizacji:
a) pokazów dźwiękowych i świetlnych i/lub
b) okolicznościowego oświetlenia fasad nieruchomości i/lub
c) pokazów sztucznych ogni.
Poprzez urządzenia i sprzęty należy rozumieć: urządzenia służące do rejestrowania obrazu
i dźwięku, transmisji, powielania, nagłośnienia, projekcji, oświetlenia, w tym lampy,
generatory, urządzenia do efektów mechanicznych, komputery, lasery, pojazdy z aparaturą
i przenośne studia lub każde inne tego typu wyposażenie i akcesoria należące do osób trzecich
lub będące ich własnością (lub ewentualnie wynajęte), za które Ubezpieczający jest
odpowiedzialny i o ile ten sprzęt jest wykorzystany przy produkcji ubezpieczanej imprezy.
Ochroną obejmujemy również akcesoria, części zamienne, flight case, specjalne skrzynie lub
futerały do wyżej wymienionego sprzętu;
Jakie szkody są ubezpieczone?:
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, z użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem,
z oszustwem;
d) zwarcia, przepięcia oraz indukcje.

2.15.2 WYŁĄCZENIA

NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie
stanowią inaczej):
a) urządzenia i sprzęty uprzednio ubezpieczone;
b) urządzenia i sprzęty, których Ubezpieczony nie jest ani właścicielem, ani
najemcą (por. „Mienie powierzone”);
c) wyposażenie, dekoracje, ruchomości, stoiska i akcesoria (por. „Wyposażenie,
dekoracje, ruchomości, akcesoria”);
d) wystawiony sprzęt (por. „Stoisko wystawcy”);
e) samoloty, statki, sprzęt kolejowy i inne pojazdy zmotoryzowane;
f) wszelki sprzęt sterowany zdalnie – jeżdżący, latający lub pływający.
Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) wszelkie szkody spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
f) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta;
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g) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie zaciągniętych
długów;
h) zastawienie sprzętu jako kaucji, nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.
2.15.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas prób, o ile są one przeprowadzane przez osobę upoważnioną przez
Ubezpieczającego;
b) Od momentu odbioru urządzeń i sprzętu, w tym również w trakcie transportu, o ile ten
odbiór jest realizowany środkami Ubezpieczającego;
c) podczas montażu;
d) podczas imprezy;
e) podczas demontażu;
f) Do momentu zdania sprzętu, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest
dokonywane staraniem Ubezpieczającego.

2.15.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) Za sprzęt i urządzenia należące do Ubezpieczonego wypłacamy świadczenie
w wartościach zakupu pomniejszanych co miesiąc o 0,5% z tytułu amortyzacji, licząc od
daty zakupu;
b) Za sprzęt i urządzenia nienależące do Ubezpieczonego (wypożyczone lub udostępnione
przez technika) wypłacamy świadczenie w wartościach rzeczywistych.

2.16

NAMIOTY

2.16.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Namioty, namioty halowe, hale namiotowe dmuchane, które są rozstawianie tymczasowo
i wyłącznie na potrzeby ubezpieczanej imprezy.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Kradzież z włamaniem, z użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem,
z oszustwem (fałszywe dokumenty pochodzące z kradzieży oraz posługiwanie się
fałszywymi dokumentami) lub z użyciem przemocy fizycznej;
b) uszkodzenie całkowite lub częściowe;
c) wszystkie szkody wypadkowe.

2.16.2 WYŁĄCZENIA

NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie
stanowią inaczej):
a) wszelkie rozkładane hangary, metalowe lub półmetalowe;
b) wszelkie namioty lub hale dmuchane, lub hale namiotowe rozstawione na stałe.
Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) istniejące wcześniej defekty;
b) używanie nieodpowiedniego sprzętu lub jakiekolwiek użycie niezgodne
z zaleceniami producenta.
c) wadliwy montaż lub demontaż wykonany przez właściciela i/lub przez osoby lub
firmy, które upoważnił;
d) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
e) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
f) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata namiotów lub namiotów halowych na
pokrycie zaciągniętych długów;
g) zastawienie namiotów lub namiotów halowych jako kaucji, nawet bez wiedzy
Ubezpieczonego.

2.16.3 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA
2.17

SUKNIA PANNY MŁODEJ
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2.17.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Suknia panny młodej, należąca do Ubezpieczonego, wynajęta lub za którą
Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.17.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
c) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne.

2.17.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od podpisania umowy ubezpieczeniowej (maksymalnie 30 dni przed uroczystością) aż do
uroczystości;
b) podczas uroczystości;
c) do momentu zdania, w tym również w trakcie transportu, o ile to zdanie jest dokonywane
staraniem Ubezpieczającego.

2.17.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) W przypadku nowej sukni ślubnej, to znaczy kupionej lub uszytej na daną uroczystość,
zwracamy cenę zakupu;
b) w przypadku sukni ślubnej wynajętej lub udostępnionej, jeśli szkoda jest całkowita,
wypłacamy jej wartość rzeczywistą (potrącenie z uwagi na faktyczne zużycie zgodnie
z opinią rzeczoznawcy).
c) w przypadku sukni ślubnej wynajętej lub udostępnionej, jeśli szkoda jest częściowa
(uszkodzenie), koszt naprawy bez potrąceń z uwagi na faktyczne zużycie.

2.18

GARDEROBA – KOSTIUMY –
MAKIJAŻ

2.18.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
a) Wszelkie przebrania, kostiumy, suknie, ubrania i dodatki niezbędne do realizacji imprezy;
b) peruki i treski niezbędne do realizacji imprezy;
c) makijaż niezbędny do realizacji imprezy.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.18.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
c) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne.

2.18.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od podpisania umowy;
b) podczas transportu, o ile jest wykonywany staraniem Ubezpieczającego lub jednego z jego
pracowników;
c) podczas imprezy;
d) do momentu oddania, w tym również kiedy to oddanie jest dokonywane staraniem
Ubezpieczającego.

2.18.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) W przypadku kostiumów nowych, to znaczy kupionych lub uszytych na daną imprezę,
zwracamy cenę zakupu.
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b) W przypadku kostiumów wynajętych lub udostępnionych, jeśli szkoda jest całkowita,
wypłacamy ich wartość rzeczywistą (potrącenie z uwagi na faktyczne zużycie zgodnie
z opinią rzeczoznawcy).
c) W przypadku kostiumów wynajętych lub udostępnionych, jeśli szkoda jest częściowa
(uszkodzenie), pokrywamy koszty naprawy bez potrąceń z uwagi na faktyczne zużycie.
2.19

PREZENTY ŚLUBNE

2.19.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie prezenty ślubne Ubezpieczonego, które zostałyby skradzione i/lub uszkodzone.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.19.2 WYŁĄCZENIA

NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnychnie
stanowią inaczej):
a) rośliny;
b) banknoty, papiery wartościowe, czeki, walory, znaczki;
c) pojazdy, statki, samoloty, pociągi itp.;
d) biżuteria, kamienie szlachetne, prawdziwe perły, wyroby ze srebra i futra;
e) dzieła sztuki, antyki i broń palna o wartości powyżej 500 EUR.
Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody wywołane śniegiem, deszczem i piaskiem;
c) plamy, rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
f) użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta.

2.19.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Podczas ślubu (uroczystość, przyjęcie, wieczór);
b) do czasu odwiezienia prezentów do domu Ubezpieczonego, do przyjaciół lub rodziny, ale
maksymalnie przez 24 godziny po ślubie.

2.19.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Cena zakupu prezentów (wartość zakupu).

2.20

WYSTAWY – WSZYSTKIE
RYZYKA

2.20.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Wszystkie wystawione przedmioty i/lub urządzenia, które nie są dziełami sztuki, biżuterią,
wyrobami ze srebra, fajansami itp.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszystkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem;
d) zwarcia, przepięcia oraz indukcje.

2.20.2 WYŁĄCZENIA
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b) mienie wystawione znajdujące się na zewnątrz Budynku;
c) ramy i szkła ochronne do obrazów.
Oprócz tego, NIE są również objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
b) szkody spowodowane na wystawionym mieniu przez śnieg, deszcz, piasek lub
wodę (z wyjątkiem imprez organizowanych na zewnątrz);
c) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia na wystawianym mieniu;
d) wady mechaniczne, awarie lub zablokowania niebędące skutkiem wypadku;
e) szkody na wystawianym mieniu będące wynikiem zużycia, obniżenia wartości,
powolnego psucia się, wilgoci, obecności moli, grzybów, pasożytów oraz szkody
będące skutkiem wszelkich zabiegów czyszczących, napraw, przerabiania lub
konserwacji;
f) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata mienia na pokrycie zaciągniętych
długów;
g) zastawienie mienia jako kaucji, nawet bez wiedzy Ubezpieczonego.
h) stłuczenie lub rozbicie przedmiotów kruchych umieszczonych na wystawie, o ile
to stłuczenie nie zostało spowodowane przez włamywacza, pożar, upadek
samolotu lub klęskę żywiołową;
i) zniekształcenie, zadrapania, łuszczenie lub odpryskiwanie farby, zniszczenia
będące wynikiem działania światła naturalnego lub sztucznego, a także
uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i zaburzenia funkcjonowania niebędące
skutkiem wypadku;
j) szkody spowodowane przypaleniem papierosami, cygarami i fajkami i/lub
szkody polegające na zaplamieniu, z wyjątkiem tych powstałych wskutek szkód
wyrządzonych przez wodę i związanych z awarią kanalizacji lub przewodów
systemu grzewczego bądź gaszeniem pożaru;
k) zabrudzenia lub zniszczenia spowodowane braniem przedmiotów do rąk;
l) kradzież ubezpieczonych przedmiotów, które nie znajdują się w pojeździe,
w którym przebywa jakaś osoba.
2.20.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od momentu odbioru mienia przeznaczonego na wystawę, w tym również w trakcie
transportu, o ile ten odbiór jest realizowany staraniem Ubezpieczającego;
b) podczas montażu;
c) podczas wystawy;
d) podczas demontażu;
e) do momentu zdania wystawianego mienia, w tym również w trakcie transportu, o ile to
zdanie jest dokonywane staraniem Ubezpieczającego.

2.20.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

Odszkodowanie jest wypłacane według „Wartości uzgodnionej”, o ile w pierwszym dniu
ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony jest w posiadaniu świadectw ekspertyzy
przeprowadzonej w bieżącym roku. W przypadku gdyby Ubezpieczony nie miał świadectw
ekspertyzy, odszkodowanie będzie wypłacane według wartości rzeczywistej, to znaczy
wartości przedmiotu ustalonej na dzień powstania szkody.
Niemniej jednak odszkodowanie nigdy nie będzie wyższe niż suma ubezpieczenia.
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2.21

NIEPRZEWIDZIANA
UTRATA PUBLICZNOŚCI

2.21.1

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Każda utrata publiczności będąca skutkiem wydarzenia opisanego poniżej, której przyczyna
jest niezależna od woli organizatora lub sponsora lub każdej innej osoby zaangażowanej
w finansowanie imprezy.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) demonstracje uniemożliwiające dotarcie na ubezpieczoną imprezę;
b) strajki uniemożliwiające dotarcie na ubezpieczoną imprezę;
c) strajki w branży transportu publicznego i/lub lotniczego;
d) niedostępność ubezpieczonej imprezy z powodu klęsk żywiołowych lub złych warunków
pogodowych;
e) awaria lub całkowite zamknięcie systemu rezerwacji na dłużej niż 72 godziny;
f) żałoba narodowa.

2.21.2 ZDARZENIE SZKODOWE

Co Ubezpieczający/Ubezpieczony powienien zrobić w przypadku zdarzenia
szkodowego?
Należy zebrać dokumenty, potwierdzenia sprzedaży, dokumenty księgowe, umowy etc., które
pozwalają dowieść, że przyczyna lub źródło ubezpieczanej szkody spowodowała znaczącą
utratę publiczności.

2.21.3 ODSZKODOWANIE

Warunki wypłaty odszkodowania
Wyliczenie odszkodowania:
Odszkodowanie jest wyliczane przy uwzględnieniu bilansu kosztowego ubezpieczanej
imprezy.
Bilans kosztowy zostanie oszacowany wyłącznie na podstawie wpływów uzyskanych do
momentu wystąpienia zdarzenia szkodowego, tendencji w sprzedaży biletów, wpływów
uzyskanych przy podobnym spektaklu w tym samym kraju, w tym samym roku i przez tego
samego artystę (tych samych artystów). Znaczy to, że jeśli Ubezpieczyciel może udowodnić
Ubezpieczonemu, że zyski ze sprzedaży biletów, plus ewentualne wsparcie sponsorów lub
przyznane dofinansowania, nie pokryłyby kosztów produkcji, wówczas odszkodowanie
będzie równe poniesionym kosztom, których nie można odzyskać, do wysokości wpływów,
które uzyskano by do dnia imprezy, gdyby nie zgłoszono żadnej szkody.
Ubezpieczony zobowiązuje się pozostawić swobodny dostęp do rachunku ubezpieczanej
imprezy i umów z podwykonawcami.

2.22

INSTRUMENTY MUZYCZNE
– WSZYSTKIE RYZYKA

2.22.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Wszystkie instrumenty muzyczne, klasyczne, tradycyjne, elektryczne i/lub elektroniczne, ich
akcesoria, części zamienne, flight cases, specjalne skrzynie lub futerały.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszelkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem;
d) zwarcia, przepięcia oraz indukcje.
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2.22.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) instrumenty uprzednio ubezpieczone;
b) istniejące wcześniej defekty instrumentów muzycznych;
c) używanie nieodpowiedniego sprzętu lub jakiekolwiek użycie niezgodne
z zaleceniami producenta.
Ponadto NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
b) niewytłumaczalne zagubienie lub zniknięcie (ubytek inwentaryzacyjny);
c) szkody spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
d) rdzewienie, utlenianie się, zadrapania lub zadraśnięcia;
e) zgubienie lub zapomnienie instrumentów muzycznych;
f) zniszczenie z winy umyślnej artysty;
g) instrumenty muzyczne pozostawione bez nadzoru;
h) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata instrumentów muzycznych na pokrycie
zaciągniętych długów;
i) zastawienie instrumentów muzycznych jako kaucji, nawet bez wiedzy
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

2.22.3 OKRES UBEZPIECZENIA

a) Od momentu odbioru instrumentów muzycznych, w tym również w trakcie transportu,
o ile ten odbiór jest realizowany staraniem Ubezpieczającego;
b) podczas montażu;
c) podczas imprezy;
d) podczas demontażu;
e) do momentu zdania instrumentów muzycznych, w tym również w trakcie transportu,
o ile to zdanie jest dokonywane staraniem Ubezpieczającego.

2.22.4 WARTOŚĆ
UBEZPIECZENIOWA

a) Za instrumenty muzyczne należące do Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaca
świadczenie w wartościach zakupu pomniejszanych co miesiąc o 0,5% z tytułu
amortyzacji, licząc od daty zakupu.
b) Za instrumenty muzyczne nienależące do Ubezpieczonego, (wypożyczone lub
udostępnione przez technika) Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wartościach
rzeczywistych.

2.23

POZYTYWY – WSZYSTKIE
RYZYKA

2.23.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Nowy nakład lub nowa kopia wszystkich rodzajów materiałów pozytywowych z filmami
wyświetlanymi przy okazji ubezpieczanej imprezy i podczas niej.
Jakie szkody są ubezpieczone?
a) Wszystkie szkody wypadkowe;
b) wszelkie zniszczenia;
c) kradzież z włamaniem, użyciem groźby, podrobionych kluczy, wtargnięciem, oszustwem.

2.23.2 WYŁĄCZENIA
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Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) zniszczenie w miarę upływu czasu, faktyczne zużycie oraz wady własne;
b) szkody spowodowane przez śnieg, deszcz lub piasek;
c) terminy dostarczenia nośników do projekcji;
d) zajęcie, legalna lub nielegalna konfiskata;
e) użycie nieodpowiedniego sprzętu;
f) ubytek inwentaryzacyjny lub niewytłumaczalna utrata;
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g) warunki klimatyczne i/lub atmosferyczne.
2.23.3 OKRES UBEZPIECZENIA
2.24

Podczas przygotowania imprezy, jej przebiegu, demontażu i transportu.

ZŁE WARUNKI POGODOWE
– WSZYSTKIE RYZYKA

2.24.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Zwrot kosztów określonych w punkcie 2.24.2 w związku z cofnięciem zezwolenia wydanym
przez lokalne władze polityczne i/lub zaprzysiężonego komornika sądowego, doręczonym
przed imprezą lub w jej trakcie, z powodu wyraźnego niebezpieczeństwa wiążącego się
z przygotowaniem i/lub organizacją ubezpieczanej imprezy, wskutek jednego lub kilku
nadzwyczajnych warunków klimatycznych, zdefiniowanych poniżej, zaistniałych na miejscu
ubezpieczanej imprezy.
Warunki klimatyczne objęte ubezpieczeniem
Aby warunki klimatyczne deklarowane w czasie zdarzenia szkodowego zostały w sposób
ważny objęte ochroną, muszą być potwierdzone przez oficjalną stację meteorologiczną lub
przez artykuły prasowe.
a) Wiatr wiejący z prędkością powyżej 69 km/h;
b) intensywne opady powyżej:
• 8 mm zgromadzone w ciągu godziny przed rozpoczęciem ubezpieczonej imprezy
lub
• 12 mm zgromadzone w ciągu dwóch godzin przed rozpoczęciem ubezpieczonej
imprezy lub
• 35 mm w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem ubezpieczonej imprezy lub
• 8 mm na godzinę podczas ubezpieczonej imprezy.
c) gwałtowne burze;
d) zmniejszenie stabilności terenu wskutek złych warunków pogodowych;
e) masa śniegu zmniejszająca wytrzymałość zadaszenia i konstrukcji scen;
f) wystąpienie cieków wodnych z brzegów;
g) zatopienie ponad 30% terenu, gdzie odbywa się impreza;
h) klęski żywiołowe.

2.24.2 ODSZKODOWANIE

Za co wypłacane jest odszkodowanie?
Po przedstawieniu dokumentów dowodowych i w granicach kwot wskazanych w Warunkach
Indywidualnych, przedmiotem odszkodowania są:
a) poniesione koszty, których nie można odzyskać lub koszty należne z tytułu realizacji
i organizacji ubezpieczanej imprezy;
b) rzeczywista marża Ubezpieczonego, o ile jest o tym mowa w Warunkach Indywidualnych,
a impreza została całkowicie i definitywnie odwołana;
c) koszty dodatkowe przeznaczone na zabezpieczenie odbycia się ubezpieczanej imprezy,
o ile Ubezpieczyciel wcześniej wyraził na nie zgodę;
d) wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencje ujęte w ubezpieczanym
budżecie, które powinny być zwrócone w przypadku definitywnego odwołania imprezy;
Przedmiotem odszkodowania NIE są (O ILE zapisy w Warunkach
Indywidualnych nie stanowią inaczej):
wsparcie sponsorów i partnerów, subwencje i pomoc finansowa, których nie trzeba
zwracać.
Jak wyliczane jest odszkodowanie?
Odszkodowanie jest wyliczane przy uwzględnieniu bilansu kosztowego ubezpieczanej
imprezy.
Bilans kosztowy zostanie oszacowany wyłącznie na podstawie wpływów uzyskanych do
momentu wystąpienia zdarzenia szkodowego, tendencji w sprzedaży biletów, wpływów
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uzyskanych przy podobnym spektaklu w tym samym kraju, w tym samym roku i przez tego
samego artystę (tych samych artystów). Znaczy to, że jeśli Ubezpieczyciel może udowodnić
Ubezpieczonemu, że zyski ze sprzedaży biletów, plus ewentualne wsparcie sponsorów lub
przyznane dofinansowania, nie pokryłyby kosztów produkcji, wówczas odszkodowanie
będzie ograniczone do wysokości poniesionych kosztów, których nie można odzyskać.
Ubezpieczony zobowiązuje się pozostawić swobodny dostęp do rachunku ubezpieczanej
imprezy i umów z podwykonawcami.
Warunki wypłaty odszkodowania
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje w przypadku udowodnienia, że odbyło się co
najmniej 60% ubezpieczanej imprezy.
2.24.3 ZDARZENIE SZKODOWE

2.25

Co Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien koniecznie zrobić w przypadku
zdarzenia szkodowego?
a) Uzyskać od lokalnych władz politycznych i/lub zaprzysiężonego komornika sądowego
dokument potwierdzający, że z powodu zagrożenia nie było możliwe przygotowanie
i/lub organizacja imprezy.
b) Uzyskać raport meteorologiczno-klimatyczny z najbliższej oficjalnej stacji, celem
udowodnienia zaistnienia w momencie powstania zdarzenia szkodowego okoliczności
wymienionych w punkcie 2.24.1.
c) Zrobić zdjęcia pokazujące rozmiar szkód.

WIATR

2.25.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Odwołanie, przerwanie i przesunięcie w czasie imprezy opisanej i określonej w Warunkach
Indywidualnych z powodu wiatru, którego prędkość przekracza prędkość dozwoloną
w Warunkach Indywidualnych i który uniemożliwia przygotowanie i/lub zorganizowanie
ubezpieczonej imprezy.
Aby wiatr zadeklarowany w czasie zdarzenia szkodowego był objęty ochroną w sposób
ważny, musi być potwierdzony przez oficjalną stację meteorologiczną lub przez artykuły
prasowe.

2.25.2 ODSZKODOWANIE

Za co wypłacane jest odszkodowanie?
Po przedstawieniu dokumentów dowodowych i w granicach kwot wskazanych w Warunkach
Indywidualnych przedmiotem odszkodowania są:
a) poniesione koszty, których nie można odzyskać lub koszty należne z tytułu realizacji
i organizacji ubezpieczanej imprezy;
b) rzeczywista marża Ubezpieczonego, o ile jest o tym mowa w Warunkach Indywidualnych,
a impreza została całkowicie i definitywnie odwołana;
c) koszty dodatkowe przeznaczone na ochronę ubezpieczanej imprezy, o ile Ubezpieczyciel
wcześniej wyraził na nie zgodę;
d) wsparcie sponsorów i partnerów, pomoc finansowa, subwencje ujęte w ubezpieczanym
budżecie, które powinny być zwrócone w przypadku definitywnego odwołania imprezy;
Jak wyliczane jest odszkodowanie?
Odszkodowanie jest wyliczane przy uwzględnieniu bilansu kosztowego ubezpieczanej
imprezy.
Bilans kosztowy zostanie oszacowany wyłącznie na podstawie wpływów uzyskanych do
momentu wystąpienia zdarzenia szkodowego, tendencji w sprzedaży biletów, wpływów
uzyskanych przy podobnym spektaklu w tym samym kraju, w tym samym roku i przez tego
samego artystę (tych samych artystów). Znaczy to, że jeśli Ubezpieczyciel może udowodnić
Ubezpieczonemu, że zyski ze sprzedaży biletów, plus ewentualne wsparcie sponsorów lub
przyznane dofinansowania, nie pokryłyby kosztów produkcji, wówczas odszkodowanie
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będzie ograniczone do wysokości poniesionych kosztów, których nie można odzyskać.
Ubezpieczony zobowiązuje się pozostawić swobodny dostęp do rachunku ubezpieczanej
imprezy i umów z podwykonawcami.
Warunki wypłaty odszkodowania
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje w przypadku udowodnienia, że odbyło się co
najmniej 60% ubezpieczanej imprezy.
Przedmiotem odszkodowania NIE są:
wsparcie sponsorów i partnerów, subwencje i pomoc finansowa, których nie trzeba
zwracać.
2.25.3 ZDARZENIE SZKODOWE

2.26

Co Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien koniecznie zrobić w przypadku
zdarzenia szkodowego?
a) Uzyskać raport meteorologiczno-klimatyczny z oficjalnej stacji;
b) Zrobić zdjęcia;
c) Skontaktować się ze swoim brokerem ubezpieczeniowym, który wskaże eksperta
odpowiedzialnego za doręczenie Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu porozumienia
o odwołaniu lub przełożeniu ubezpieczanej imprezy. Jeżeli nie uda się
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu szybko skontaktować się ze swoim brokerem
wskazanym powyżej, postarać się o stwierdzenie okoliczności wskazanych w pkt. 2.25.1
przez zaprzysiężonego komornika sądowego.

ZDJĘCIA I WIDEO

2.26.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem ? Szkody moralne do wysokości kwoty podanej
w Warunkach Indywidualnych w następstwie uszkodzenia, zniknięcia lub
zniszczenia wszelkich wystawianych nośników, które zostały wykonane przez
Ubezpieczającego dla niego samego lub dla jego klientów podczas ubezpieczanej
imprezy.

2.26.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) wybór artystyczny i/lub tematyczny;
b) opóźnienia w dostawie nośników;
c) użycie niewłaściwego sprzętu;
d) wystawienie wszelkich nośników na działanie skrajnych temperatur;
e) błąd w ustawieniu lub synchronizacji sprzętu służącego do rejestrowania obrazu
lub dźwięku;
f) warunki klimatyczne i/lub atmosferyczne;
g) użycie przestarzałego nośnika.

2.27

UBEZPIECZENIE
KOMUNIKACYJNE –
PLATFORMY
KARNAWAŁOWE

2.27.1 OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)
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Co jest objęte ubezpieczeniem ?
Ochrona obejmuje szkody spowodowane na osobach trzecich przez platformy używane
podczas defilad lub parad organizowanych przez stowarzyszenie lub komitet ds. imprez, do
wysokości kwoty podanej w Warunkach Indywidualnych polisy.
Wyjaśnia się, że zakupiona ochrona obejmuje czas defilad i przemieszczanie się pojazdów tam
i z powrotem, na trasie od miejsca garażowania do miejsca odbywania się imprezy
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(maksymalnie 25 km).
Za część platformy uważa się pojazd ciągnący, przyczepę, stworzone dodatkowo elementy
i akcesoria służące do jego dekoracji.
2.27.2 WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, w zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela NIE
wchodzą (O ILE zapisy w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) szkody spowodowane przez pojazdy uprzednio objęte ubezpieczeniem
komunikacyjnym OC;
b) szkody spowodowane przez pojazdy jadące z prędkością ponad 25 km/h.

2.27.3 ODSZKODOWANIE

Za szkody materialne wypłacane jest świadczenie w wartościach rzeczywistych.
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3.

3/

WARUNKI DODATKOWE
UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE
NNW

3.1

UBEZPIECZENIE
INDYWIDUALNE NNW

3.1.1

UBEZPIECZONY

Przedmiotem ubezpieczenia są osoby zaliczane do kategorii Ubezpieczonych, zgodnie
z definicją zawartą w Warunkach Indywidualnych.

3.1.2

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Śmierć
W przypadku śmierci, bez względu na przyczynę, poza przypadkami wymienionymi w punkcie
„Co nie jest objęte ubezpieczeniem” niniejszego działu pokrycie kwoty 75 000 EUR (dotyczy
śmierci natychmiastowej albo takiej, która nastąpi w ciągu 3 lat od daty wypadku będącego jej
przyczyną).
Niepełnosprawność trwała
W przypadku niepełnosprawności trwałej, bez względu na przyczynę, poza przypadkami
wymienionymi w punkcie „Co nie jest objęte ubezpieczeniem” w niniejszym dziale, po
utrwaleniu się danego stanu, kwota ustalona w zależności od stopnia niepełnosprawności
fizycznej, zgodnie z definicjami podanymi w punkcie 3.1.4.
W przypadku niepełnosprawności całkowitej (100%), kwota ta wynosi 150 000 EUR.
Niepełnosprawność fizyczna z uszczerbkiem powyżej 67% jest traktowana jako 100%
uszczerbku.
Niepełnosprawność czasowa
W przypadku niepełnosprawności czasowej: odszkodowanie w wysokości 15 000 EUR
rocznie, maksymalnie przez dwa lata, licząc od dnia wypadku.
Koszty medyczne
Poza wyżej wymienionymi, Towarzystwo pokrywa koszty medyczne do wysokości
25 000 EUR.

3.1.3

WYŁĄCZENIA
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Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej) szkody będące następstwem:
a) udziału w przelotach innych niż liniami regularnymi;
b) udziału w zawodach wytrzymałościowych lub wyścigach, jak również w próbach
do nich, odbywających się na pokładzie środków transportu lądowego, wodnego
lub powietrznego;
c) udziału w wyczynach zręcznościowych lub siłowych, z wyjątkiem tych, które
zostały wcześniej zgłoszone;
d) udziału w prywatnej bójce lub w czynie powszechnie uznawanym za
niebezpieczny lub akrobatyczny, zagrażającym życiu osoby ubezpieczonej,
z wyjątkiem sytuacji, gdy działania te są podejmowane w celu ratowania życia
ludzkiego lub w warunkach obrony koniecznej;
e) uprawiania – w okresie ochrony ubezpieczeniowej – sportów walki, wodnych,
powietrznych oraz motorowych;
f) uprawiania – w okresie ochrony ubezpieczeniowej – sportów takich jak
nurkowanie z butlą ze sprężonym gazem, łowiectwo podwodne, bobsleje,
skeleton, alpinizm oraz speleologia;
g) udziału w przestępstwie;
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h) zażywania lekarstw lub środków odurzających innych niż przepisane przez
lekarza;
i) samobójstwa lub próby samobójczej, zamierzonego okaleczenia, czynu
przestępczego, obłędu;
j) ciąży, porodu, menstruacji;
k) nagłych zaburzeń o podłożu sercowo-naczyniowym.
3.1.4

TABELA DLA OCENY
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ

Trwała niepełnosprawność całkowita (PTD)
Charakter niepełnosprawności

% sumy ubezpieczenia

1. Śmierć

100

2. Utrata dwóch kończyn, dwojga oczu, lub jednej
kończyny i jednego oka

100

3. Utrata jednej kończyny lub jednego oka

50

4. Trwała niepełnosprawność całkowita (PTD)
z powodu zranienia innego niż wymienione powyżej

100

Trwała niepełnosprawność częściowa
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Charakter niepełnosprawności

% sumy ubezpieczenia

1. Utrata palców u nóg
- wszystkie
- wielki – wszystkie paliczki
- wielki – jeden paliczek
- inny – za każdy palec

20
5
2
1

2. Utrata słuchu – oboje uszu

50

3. Utrata słuchu – jedno ucho

15

4. Utrata głosu

50

5. Utrata wszystkich palców jednej ręki

40

6. Utrata 4 palców ręki

35

7. Utrata kciuka:
- dwa paliczki
- jeden paliczek

25
10

8. Utrata palca wskazującego:
- trzy paliczki
- dwa paliczki
- jeden paliczek

10
8
4

9. Utrata palca środkowego:
- trzy paliczki
- dwa paliczki
- jeden paliczek

6
4
2

10. Utrata palca serdecznego:
- trzy paliczki
- dwa paliczki
- jeden paliczek

5
4
2

11. Utrata palca małego:
- trzy paliczki
- dwa paliczki

4
3
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- jeden paliczek

2

12. Utrata śródręcza
- pierwsza lub druga kość
- inne

3
2

13. Każda inna utrata częściowa

Ustala lekarz

3.2

UBEZPIECZENIE
INDYWIDUALNE NNW:
ZWIERZĘTA

3.2.1

SUMA UBEZPIECZENIA

Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela
a) W przypadku śmierci zwierzęcia, czy to natychmiastowej, czy takiej, która nastąpi w ciągu
1 roku od wypadku będącego jej przyczyną, kwota podana w Warunkach Indywidualnych
polisy;
b) Koszty medyczne: Wypłacamy świadczenie do wysokości maksymalnej kwoty podanej
w Warunkach Indywidualnych polisy.

3.2.2

OPIS GWARANCJI
(ZAKRES
UBEZPIECZENIA)

Co jest objęte ubezpieczeniem?
Każdy wymieniony w Warunkach Indywidualnych wypadek zwierzęcia wykorzystywanego
podczas i przy ubezpieczanej imprezie.

3.2.3

WYŁĄCZENIA

Poza wyłączeniami ogólnymi, NIE są objęte ubezpieczeniem (O ILE zapisy
w Warunkach Indywidualnych nie stanowią inaczej):
a) nieprzestrzeganie przepisów celnych;
b) niewłaściwe wykorzystywanie lub nadzór ubezpieczanych zwierząt, o ile są one
związane z poważnymi zaniedbaniami lub niewybaczalnymi błędami
Ubezpieczonego;
c) za niewłaściwe wykorzystywanie należy, między innymi, uważać nadmiar pracy;
d) jakiekolwiek zdarzenia szkodowe spowodowane przez drut kolczasty służący za
ogrodzenie lub znajdujący się w zagrodzie, w której przebywa ubezpieczane
zwierzę;
e) epilepsja, anomalia genetyczna, wada wrodzona, deformacja;
f) zabieg chirurgiczny przeprowadzony bez zezwolenia Ubezpieczyciela lub
uprawnionego lekarza weterynarii, w tym kastracja;
g) leczenie niezalecone przez lekarza weterynarii;
h) uszkodzenia estetyczne;
i) nieużywanie ubezpieczanego zwierzęcia z powodów związanych z zachowaniem.

3.2.4

OKRES UBEZPIECZENIA

Podczas produkcji i wyłącznie w miejscu ubezpieczanej imprezy.
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4/

4.

WARUNKI OGÓLNE
WAŻNA INFORMACJA
„Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia oraz ogólne wyłączenia mają zastosowanie do
wszystkich Gwarancji (chyba, że zapisano inaczej w Warunkach Indywidualnych )”.

4.1

ZDARZENIA SZKODOWE

4.1.1

ZGŁOSZENIE

33

Informacje ogólne

W przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego Ubezpieczający/Ubezpieczony musi podjąć
wszelkie niezbędne środki w celu jej zminimalizowania.
Suma ubezpieczenia nie może być traktowana jako dowód wartości ubezpieczanego mienia
w dniu wystąpienia zdarzenia szkodowego. Ubezpieczony musi udowodnić wielkość szkody
z pomocą wszelkich dostępnych mu środków i dokumentów.
Do każdego wniosku o wypłatę odszkodowania należy dołączyć dokument
z wyszczególnionymi roszczeniami wraz z dowodami na ich poparcie.

Terminy

Jeśli Ubezpieczony nie przestrzega terminów określonych poniżej i Ubezpieczyciel może
wykazać, że poniósł w związku z tym szkodę, ten ostatni może pomniejszyć wypłacane
odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody.

Szkody materialne – zasady
ogólne

a) W przypadku zdarzenia szkodowego nieobjętego ubezpieczeniem na wypadek odwołania,
niepojawienia się kluczowej osoby, złych warunków pogodowych, utraty publiczności lub
kosztów dodatkowych, należy skontaktować się z brokerem
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w ciągu 24 godzin i przekazać mu na piśmie:
• okoliczności zdarzenia szkodowego;
• przyczyny zdarzenia szkodowego;
• szacunkową ocenę wysokości szkody.

Odwołanie

b) W przypadku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem na wypadek odwołania,
kosztów dodatkowych lub nieprzewidzianej utraty publiczności, prosimy niezwłocznie
skontaktować się z brokerem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. On wskaże eksperta
odpowiedzialnego za doręczenie Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zgody na
odwołanie lub przełożenie ubezpieczonej imprezy.

Złe Warunki Pogodowe

c) W przypadku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem na wypadek złych
warunków pogodowych, należy niezwłocznie skontaktować się z brokerem
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Uzyskać od lokalnych władz politycznych i/lub zaprzysiężonego komornika sądowego
dokument potwierdzający, że z powodu zagrożenia nie było możliwe przygotowanie i/lub
organizacja imprezy.
Uzyskać raport meteorologiczno-klimatyczny z najbliższej oficjalnej stacji, celem
udowodnienia zaistnienia w momencie powstania zdarzenia szkodowego okoliczności
wymienionych w punkcie 2.24.1.
Zrobić zdjęcia pokazujące rozmiar szkód;

Kradzież

d) W przypadku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem na wypadek kradzieży,
Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien niezwłocznie powiadomić lokalną policję
i sporządzić protokół;

Niepojawienie się kluczowej
osoby

e) W przypadku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem na wypadek Niepojawienia
się kluczowej osoby, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim brokerem.
Otrzymać od lekarza zaświadczenie określające rodzaj niezdolności fizycznej
i przewidywany czas jej trwania. Ubezpieczyciel ma prawo zażądać poddania się badaniu
u lekarza-orzecznika lub innego wybranego przez niego lekarza.
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4.1.2

Odpowiedzialność cywilna

f) W przypadku zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczający nie możeuznać swojej odpowiedzialności bez uzyskania zgody
Ubezpieczonego.

Transport

g) Jeśli zdarzenie szkodowe miało miejsce w czasie transportu, wspólnie z przewoźnikiem
zadbać o sporządzenie raportu dotyczącego szkody, opinii niezależnego rzeczoznawcy
i podjąć względem tegoż przewoźnika wszelkie środki zabezpieczające.

PROCEDURA WYPŁATY
ODSZKODOWANIA

W razie potrzeby, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do powołania eksperta w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia.
W ciągu 8 dni od przyjęcia należycie podpisanego potwierdzenia wypłaty odszkodowania,
zobowiązujemy się do dokonania płatności.

4.1.3

ODZYSKANIE

W przypadku odzyskania skradzionego przedmiotu, należy niezwłocznie zawiadomić o tym
Ubezpieczyciela listem poleconym.

4.2

BUDŻET PRODUKCJI

Ubezpieczyciel nigdy nie wypłaca odszkodowania wyższego, niż faktycznie poniesione
koszty, przy czym to odszkodowanie nie przekracza nigdy sumy, którą zgłoszono jako
budżet do ubezpieczenia.
Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia, nieujęcie w budżecie elementów wymienionych
poniżej, automatycznie skutkuje zastosowaniem zasady proporcji, zdefiniowanej
w punkcie 4.3, chyba że w Warunkach Indywidualnych wskazano inną możliwość.

4.2.1

OBOWIĄZKOWO
UBEZPIECZAJĄCY MUSI
ZGŁOSIĆ DO
UBEZPIECZENIA:

a) koszty organizacyjne (wynagrodzenia, koordynacja, koszty przygotowań, produkcji
i demontażu poniesione przy realizacji imprezy, koszty ogólne itp.);
b) honoraria artystów;
c) faktury podwykonawców (catering, animacje, nagłośnienie, podróże, wynajem miejsc,
zajęcia itp.);
d) koszty komunikacyjne (kampania prasowa, zaproszenia...).

4.2.2

DOBROWOLNIE
UBEZPIECZAJĄCY MOŻE
ZGŁOSIĆ
DOUBEZPIECZENIA :

a) prawa, tantiemy itp.;
b) koszty projektów, scenariuszy itp.;
c) (*) marżę Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, prowizję, honorarium warunkowe
(contingency fee), wsparcie sponsorów itp.;
(*) do Ubezpieczonego należy udowodnienie wysokości tej marży, prowizji, honorarium
contingency fee itp.

4.3

ZASADA PROPORCJI

4.3.1

DEFINICJA

W przypadku gdyby Ubezpieczający nie zgłosił budżetu na zasadach określonych powyżej,
Ubezpieczyciel ma prawo zastosować zasadę proporcji do określenia wysokości szkody.
W zasadzie proporcji chodzi o podzielenie zgłoszonej sumy budżetu produkcyjnego przez
wartość budżetu produkcyjnego, która powinna była zostać zgłoszona zgodnie z przepisami
działu 4.2 w niniejszych warunkach.

4.3.2

ZASTOSOWANIE

Jeśli w Warunkach Indywidualnych nie podano inaczej, zasada proporcji ma zastosowanie
wyłącznie do ochrony na wypadek: niepojawienia się kluczowej osoby, odwołania, kosztów
dodatkowych, złych warunków pogodowych, opadów i wiatrów – o ile suma, która powinna
była zostać ubezpieczona jest wyższa o 10% od sumy faktycznie ubezpieczonej.

4.4

ESKPERTYZA

Szkody są szacowane za obopólną zgodą lub – w przypadku jej braku i z zastrzeżeniem
wzajemnych praw stron – przez dwóch rzeczoznawców (pierwszego wyznacza Ubezpieczony,
drugiego wyznacza Ubezpieczyciel). Rzeczoznawcy muszą w sposób ostateczny oszacować
wysokość straty powstałej w wyniku zdarzenia szkodowego, określić wartość odtworzeniową
nową oraz wartość rzeczywistą uszkodzonych przedmiotów. Muszą się też wypowiedzieć na
temat przyczyn zdarzenia szkodowego.
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Jeżeli rzeczoznawcy nie mogą dojść do porozumienia, powołują trzeciego celem rozsądzenia.
Wszyscy trzej działają wspólnie i podejmują decyzje większością głosów.
W przypadku niepowołania swojego rzeczoznawcy przez jedną ze stron lub braku
porozumienia dwóch rzeczoznawców co do wyboru trzeciego, jego wyboru dokonuje
właściwy Sąd.
Jeżeli jeden z rzeczoznawców nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zostaje on zastąpiony
w analogiczny sposób, bez uchybienia prawom stron.
Każda ze stron ma prawo wymagać, żeby trzeci rzeczoznawca był wybrany spoza miejsca,
w którym znajduje się siedziba Ubezpieczonego.
Każda ze stron pokrywa swoje koszty ekspertyzy.
Zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel pokrywają po połowie honorarium trzeciego
rzeczoznawcy, nawet jeśli został on wybrany z urzędu.
Wszelkie ekspertyzy lub inne działania mające na celu stwierdzenie szkody nie przynoszą
uszczerbku prawom, jakie Ubezpieczyciel ma wobec Ubezpieczonego.
4.5

ZASADY STOSOWANE
W PRZYPADKU
ODZYSKANIA

Odzyskanie przed wypłatą odszkodowania
Jeżeli odzyskanie przedmiotów miało miejsce przed zapłaceniem odszkodowania,
Ubezpieczony powinien je ponownie przejąć w posiadanie, a Ubezpieczyciel jest zobowiązany
jedynie do zapłacenia odszkodowania odpowiadającego ewentualnym uszkodzeniom
przedmiotów oraz kosztom, jakie Ubezpieczony, zasadnie lub za zgodą Ubezpieczyciela, mógł
ponieść w celu odzyskania tych przedmiotów.
Odzyskanie po wypłacie odszkodowania
W sytuacji, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel staje się pełnoprawnym
właścicielem odzyskanych przedmiotów. Jednakże Ubezpieczony może ponownie wejść w ich
posiadanie zwracając Ubezpieczycielowi różnicę pomiędzy wysokością otrzymanego
odszkodowania, a ostatecznym odszkodowaniem obliczonym zgodnie z brzmieniem
poprzedniego paragrafu.

4.6

ZWIĘKSZENIE RYZYKA

Ubezpieczony jest zobowiązany – zarówno podczas podpisywania umowy, jak i podczas jej
trwania – informować o wszystkich nowych okolicznościach lub zmianach okoliczności, które
rozsądnie rzecz biorąc powinien on uważać za mogące wpłynąć na ocenę ryzyka przez
Ubezpieczyciela. Niemniej jednak, jeśli ten ostatni dowiedzie, że nigdy nie ubezpieczyłby
zwiększonego ryzyka, jego świadczenie w przypadku zdarzenia szkodowego jest ograniczone
do kwoty zwrotu wszystkich zapłaconych składek.

4.7

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa jest zawierana na okres przewidziany w Warunkach Indywidualnych polisy i wchodzi
w życie w podanej dacie, pod warunkiem wcześniejszego zapłacenia składki. W przypadku,
gdy polisa nie została anulowana przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia składka będzie
zawsze należna.

4.8

KUMULACJA GWARANCJI

Jeśli to samo zdarzenie szkodowe jest objęte dwoma lub większą liczbą ubezpieczeń, stosować
się będzie ubezpieczenie dające prawo do najwyższego odszkodowania.

4.9

PIERWSZEŃSTWO INNYCH
POLIS

Ogólnie rzecz biorąc – jeśli ten sam interes został ubezpieczony u różnych Ubezpieczycieli od
tego samego ryzyka, obowiązują zasady prawa miejscowego (tj. kraju zamieszkania
Ubezpieczającego). Jeśli prawo miejscowe nie przewiduje regulacji w tym zakresie, niniejsze
warunki będą stosowane tylko w sposób uzupełniający do uprzednio zawieranych
ubezpieczeń.
Jeśli ten sam interes został ubezpieczony u różnych Ubezpieczycieli od tego samego ryzyka,
Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela i podać nazwę innego
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Ubezpieczyciela (innych Ubezpieczycieli) oraz numer polisy (numery polis).
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4.10

PRZEDAWNIENIE

Wszystkie roszczenia z umowy przedawniają się po upływie 3 lat, licząc od dnia zdarzenia
będącego ich podstawą, z wyjątkiem odrębnych przepisów lokalnego prawa (np. we Francji
okres przedawnienia wynosi 2 lata).

4.11

OSZUSTWO

Każde oszustwo po stronie Ubezpieczonego przy podpisywaniu polisy, w oświadczeniach lub
odpowiedziach na pytania, w tym w kwestionariuszu medycznym, skutkuje pozbawieniem
Ubezpieczonego prawa do jakichkolwiek roszczeń względem Ubezpieczyciela.

4.12

WYŁĄCZENIA OGÓLNE

(Wyłączenia ogólne stosuje się do wszystkich zakresów ubezpieczenia, chyba że
w Warunkach Indywidualnychwyraźnie wskazano inną możliwość).
Niniejsza umowa nie obejmuje ochroną strat, szkód, odpowiedzialności lub
kosztów, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio, w całości i/lub częściowo
przez lub w następstwie:
a) Wojny, wypowiedzianej lub nie, przy czym udowodnienie, że zdarzenie
szkodowe jest skutkiem zdarzenia innego niż wojenne, należy do
Ubezpieczonego;
b) Powstań, rozruchów ludowych, aktów terroryzmu lub sabotażu, przy czym
udowodnienie, że zdarzenie szkodowe jest skutkiem jednego z wymienionych
zdarzeń, należy do Ubezpieczyciela.
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zamach przeprowadzony w miejscu
lub w bezpośrednim sąsiedztwie ubezpieczanej imprezy, uniemożliwiający –
zdaniem lokalnych władz – odbycie się ubezpieczanej imprezy i dotarcie na nią;
c) Niedotrzymywania przez Ubezpieczonego zobowiązań wynikających
z układów zbiorowych dla poszczególnych branż lub umów o angaż;
d) Wojny domowej, przy czym udowodnienie, że zdarzenie szkodowe jest
skutkiem tego zdarzenia, należy do Ubezpieczyciela;
e) Promieniowania jonizującego lub działania na jądrze atomowym;
f) Embarga, konfiskaty, przechwycenia, zatrzymania lub zniszczenia – z polecenia
rządu lub władzy państwowej – studia, pomieszczeń, sprzętu i innych urządzeń
objętych ochroną ubezpieczeniową. Jeśli z któregoś z wyżej wymienionych
powodów pomieszczenia służące do realizacji imprezy nie są już strzeżone, nie
znajdują się pod kontrolą lub nie są oddane do dyspozycji Ubezpieczonego lub
osoby, która go reprezentuje, skutki umowy pozostają zawieszone na czas trwania
tej sytuacji;
g) Nieprzestrzegania przepisów celnych;
h) Osiadania i obsuwania się terenu, trzęsienia ziemi, erupcji wulkanicznych,
wysokich fal morskich, huraganów, burz, trąb powietrznych, tornad, cyklonów,
powodzi i innych kataklizmów;
a) i)
Błędu kierownictwa lub opóźnienia leżącego po stronie Ubezpieczającego,
w przypadku dowiedzenia, że nie przedsięwziął on wszelkich niezbędnych kroków
do właściwego kierowania ubezpieczonym mieniem i/lub osobami;
b) j)
Powszechnie uznane, jako rażące niedbalstwo przy dokonywaniu jakichkolwiek
czynności;
k) Rażącego niedbalstwa bądź niewytłumaczalnych błędów dyrekcji
przedsiębiorstwa powodujących szkody na ubezpieczonym mieniu;
l) Kradzieży z samochodów;
m) Kradzieży z samochodów ciężarowych i/lub półciężarowych należących do
Ubezpieczonego i/lub jego współpracowników, podwykonawców, dostawców,
agentów lub przedstawicieli, jeśli pojazdy te nie są zamknięte na klucz w ciągu
dnia i/lub nie są strzeżone nocą (między godz. 20:00 a 6:00), w dni świąteczne
i wolne od pracy i/lub kiedy sprzęt, dekoracje lub skradzione wyposażenie
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znajdowały się w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu. Pod pojęciem
„strzeżone” należy rozumieć: umieszczone w strzeżonych budynkach lub
zamknięte na klucz;
n) Wadliwych opakowań;
o) Celowego działania Ubezpieczonego, artysty lub uczestnika lub działań z ich
współudziałem, które doprowadziły do powstania szkody;
p) Oszustwa, nieuczciwości, czynu przestępczego Ubezpieczonego, artysty lub
uczestnika lub ich współudziału w powyższych, które doprowadziły do powstania
szkody;
q) Zdarzeń szkodowych pośrednich, takich jak utrata dochodów, szkoda
o charakterze handlowym i/lub artystycznym, obniżenie wartości i brak zarobku;
r) Szkód wynikających z obecności lub dyspersji azbestu, włókien azbestu lub
wyrobów zawierających azbest, o ile te szkody powstały w wyniku szkodliwych
właściwości azbestu;
s) Brudnych bomb: niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie pokrywa strat,
szkód, odpowiedzialności lub kosztów, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie
i/lub częściowo, spowodowanych przez:
• promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne paliwem jądrowym
i/lub odpadami nuklearnymi i / lub spalaniem paliwa jądrowego;
• radioaktywne, toksyczne, wybuchowe, lub inne niebezpieczne lub
zanieczyszczające właściwości jakichkolwiek obiektów jądrowych,
reaktorów i/lub innych zestawów albo komponentów jądrowych;
• jakąkolwiek broń lub jakiekolwiek urządzenia, w których stosuje się
rozszczepienie i/lub syntezę atomową lub jądrową, lub inną podobną
reakcję lub moc, lub substancje radioaktywne;
• radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub
zanieczyszczające właściwości jakichkolwiek materiałów
radioaktywnych. Wyłączenie zawarte w niniejszym paragrafie nie odnosi
się do radioaktywnych izotopów innych niż paliwo nuklearne, gdy izotopy
te są przygotowywane, transportowane, przechowywane lub stosowane
w celach handlowych, medycznych, naukowych, do produkcji rolniczej
lub w innych pokojowych celach;
• wszelką broń chemiczną, biologiczną, biochemiczną lub
elektromagnetyczną;
t) Cyberprzestępczości;
u) Wszelkich ryzyk bezpośrednio lub pośrednio związanych z ptasią grypą i jej
odmianami, pandemią i/lub wszelkimi rodzajami epidemii niesezonowych.
4.13

REGRES – SUBROGACJA
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a) Ubezpieczyciel zastrzega sobie wszelkie prawo do roszczeń regresowych względem osób
trzecich odpowiedzialnych za powstałą szkodę. Wstępuje on w prawa Ubezpieczonych do
wysokości świadczonej przez niego ochrony.
b) Ubezpieczyciel uznaje jednak i przyjmuje cywilną nietykalność Ubezpieczającego i jego
pracowników.
c) W przypadku szkody, Ubezpieczeni użyją wszystkich dostępnych im środków względem
osób trzecich ponoszących odpowiedzialność, w celu zabezpieczenia prawa
Ubezpieczyciela do regresu. Ubezpieczyciel nie złoży jednakże przeciwko Ubezpieczonym
żadnej skargi w przedmiocie ich zaniedbania lub nieuwagi. Jeśli chodzi o Ubezpieczonych,
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do skargi lub odwołania z tytułu niedopuszczalności
roszczeń Ubezpieczonych, z wyjątkiem przypadków popełnionego przez nich oszustwa.
Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić Ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy
dochodzeniu roszczeń od osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę i zabezpieczyć
do nich prawa regresowe. Ubezpieczyciel nie złoży żadnej skargi na Ubezpieczonych z
powodu ich niedbałości lub nieuwagi. Ubezpieczyciel rezygnuje z wnoszenia odwołań
lub apelacji z powodu zaniedbania, z wyjątkiem przypadku sprzeniewierzenia
d) popełnionego przez zarząd lub dyrekcję Ubezpieczonych.

Circle Event – Warunki Dodatkowe dla poszczególnych ubezpieczeń / Ogólne
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4.14

UMOWA ZBIOROWA

Kiedy kilku Ubezpieczycieli jest stroną w niniejszej umowie, w Warunkach Indywidualnych
wskazuje się głównego Ubezpieczyciela; w przeciwnym razie w charakterze głównego
Ubezpieczyciela występuje pierwszy podmiot wskazany na liście współubezpieczycieli.
Ubezpieczenie jest podpisywane przez każdego Ubezpieczyciela oddzielnie i bez
odpowiedzialności solidarnej w takim samym brzmieniu i na tych samych warunkach, jak te
mające zastosowanie pomiędzy głównym Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym.
Główny Ubezpieczyciel jest uważany za przedstawiciela innych Ubezpieczycieli uprawnionego
do przyjmowania zgłoszeń przewidzianych w umowie. Ubezpieczony może wysyłać do niego
wszystkie zawiadomienia i powiadomienia, z wyjątkiem tych odnoszących się do powództwa
wytoczonego przeciwko innym Ubezpieczycielom. Główny Ubezpieczyciel niezwłocznie
informuje o tym innych Ubezpieczycieli.
Główny Ubezpieczyciel przyjmuje zawiadomienie o zdarzeniu szkodowym i informuje o tym
innych Ubezpieczycieli. Wykazuje się on należytą starannością w celu rozliczenia zdarzeń
szkodowych i wybiera w tym celu rzeczoznawcę Ubezpieczycieli, jednak bez uszczerbku dla
prawa, które przysługuje każdemu z nich, do nadzorowania ekspertyzy przez wybranego
przedstawiciela.
Wszystkie zgłoszenia przekazane głównemu Ubezpieczycielowi, wszystkie rozszerzenia
i zawężenia ryzyka lub warunków, wszystkie ustalenia wysokości składek, rozliczenia
i likwidacje zdarzeń szkodowych ustalone z głównym Ubezpieczycielem, z wyjątkiem
rozwiązania umowy i wypłat ex gratia dokonanych przez głównego Ubezpieczyciela, będą
obowiązywać i wiązać wszystkich Ubezpieczycieli.

4.15

SPRAWY SPORNE

Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji, wykonania, niewykonania, przerwania lub
rozwiązania umowy ubezpieczenia, w oparciu o Warunki Indywidualne i niniejsze Warunki
Szczególne dla poszczególnych Gwarancji oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia będą
rozstrzygane zgodnie z prawem i warunkami ustalonymi przez strony w Warunkach
Indywidualnych.
Z braku szczegółowych postanowień, stosuje się prawo kraju, w którym Ubezpieczający ma
miejsce zamieszkania.
Strona powodowa będzie mogła zdecydować się na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie drogą
arbitrażową, jak wskazano poniżej, albo złożenie pozwu do sądu w kraju, w którym
Ubezpieczający ma miejsce zamieszkania.
Arbitraż:
Sąd arbitrażowy składać się będzie z trzech arbitrów. Będzie on osądzać spory, dysputy
i żądania zgodnie z prawem kraju, w którym Ubezpieczający ma miejsce zamieszkania.
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DEFINICJE

Wypadek

Nieprzewidziane okoliczności, to co dzieje się przypadkowo i nagle.

Główny artysta

Ten, kto występuje i dla którego widz się przemieszcza (główna gwiazda, piosenkarz, lider
zespołu, mówca itp.).

Ubezpieczony/ Ubezpieczający

Pod pojęciem Ubezpieczonych/Ubezpieczających rozumie się organizatorów, ich
przedstawicieli, osoby i spółki na rzecz których działają.

Zamach

Akcja zorganizowana potajemnie dla celów ideologicznych, politycznych lub społecznych,
przeprowadzona indywidualnie lub grupowo oraz zamach na osoby lub działania niszczące
mienie mające na celu wpłynięcie na ludność i stworzenie atmosfery zagrożenia (terroryzm).

Budynek

Każdy rodzaj konstrukcji trwałej, mającej fundamenty. Z kolei za budynki nie uważa się
namiotów, namiotów halowych, hali namiotowych dmuchanych, budek, szklarni, konstrukcji
metalowych lub drewnianych bez fundamentów.

No-claim bonus lub Uprzedni
Rabat za Bezszkodowość

Część składki zwracana przez Ubezpieczyciela, jeśli w okresie objętym ochroną nie zgłoszono
żadnego zdarzenia szkodowego. Kiedy ta część składki jest zwracana przy podpisywaniu
umowy ubezpieczenia, mówi się o zniżce „z góry”.
W przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego, Ubezpieczony jest zobowiązany zwrócić
zniżkę, którą otrzymał „z góry”.
Kwota rabatu przyznanego na początku produkcji (podczas zawierania polisy), o który to rabat
składka całkowita zostaje pomniejszona. Zgodnie z warunkami polisy w przypadku
wystąpienia szkody Klient zobowiązany jest dopłacić kwotę rabatu do pełnej wysokości
składki. Wypłata odszkodowania nastąpi po otrzymaniu od Państwa wpłaty z tytułu rabatu za
bezszkodowość.

Honoraria niepodlegające
odszkodowaniu

Honoraria, których Ubezpieczyciel nie musi zwracać w przypadku zdarzenia szkodowego,
której źródło ma związek z nieobecnością osoby ubezpieczonej z powodu choroby lub
wypadku.

Konflikt w pracy

Zbiorowy protest dotyczący pracy.

Szkoda

Słowo szkoda używane w niniejszej umowie oznacza wszelkie koszty dodatkowe poniesione
przez Ubezpieczonego celem doprowadzenia do końca ubezpieczonej imprezy i/lub koszty
niezbędne do naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia w wyniku zajścia ubezpieczonych
okoliczności.

Impreza

Impreza firmowa, prywatna, konkurs, wydarzenie sportowe, sztuczne ognie, kongres,
seminarium, pokaz mody, spektakl, sztuka teatralna, wystawa, targi, salon, meeting, festiwal
i inne podobne do wymienionych.

Obłęd

Ubezpieczyciel określa w ten sposób specyficzną nieostrożność, brak umiaru, ekscesy
i wybryki w zachowaniu, a także demencję i pomieszanie zmysłów.

Siła wyższa

Wydarzenie, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można się przeciwstawić,
spowodowane przyczynami zewnętrznymi.

Udział własny/Franszyza

Wartość lub część straty powstałej w wyniku zdarzenia szkodowego, którą pokrywa
Ubezpieczony. W odniesieniu do jednego zdarzenia szkodowego stosuje się tylko jedną
franszyzę. W przypadku gdy kilka ubezpieczeń obejmowałoby tę samą szkodę, zostanie
zastosowana tylko jedna, najniższa franszyza.

Oszustwo

Krętactwo, działanie w złej wierze, każde działanie, którego celem jest zatajenie prawdy.
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Strajk

Zaplanowane przerwanie pracy przez grupę pracowników, urzędników, funkcjonariuszy lub
osoby pracujące niezależnie.

Szkoda niematerialna

Utrata możliwości korzystania.

Powstanie

Bunt przeciw władzy. Ubezpieczyciel wiąże z tym terminem ideę prawa i sprawiedliwości.

Limit odpowiedzialności

Górny pułap odszkodowania, ustalany przy podpisywaniu umowy, powyżej którego
Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. W tym przypadku nie ma zastosowania
zasada proporcji.
Kwota ustalona podczas zawierania umowy ubezpieczenia, powyżej której Ubezpieczyciel
nie wypłaci odszkodowania. Nie ma tu zastosowania zasada proporcji.

Najemca

Ubezpieczony związany umową najmu. Osoba zajmująca lokal bezpłatnie uznawana jest za
najemcę.

Lokaut

Tymczasowe zamknięcie zarządzone przez firmę, w celu zmuszenia personelu do rozwiązania
konfliktu w pracy.

Choroba

Zmiana w obrębie organów lub funkcji organizmu przypisywana przyczynom wewnętrznym
lub zewnętrznym, widoczna w postaci symptomów i objawów i skutkująca zaburzeniami tych
funkcji lub uszkodzeniami. W niniejszej umowie depresja i stany podobne nie są w żadnym
przypadku uznawane za chorobę. Nagłe zaburzenie o podłożu sercowo-naczyniowym jest
uważane za chorobę, nie za wypadek.

Choroba wieku dziecięcego

Ospa wietrzna, odra, świnka, krztusiec, szkarlatyna i różyczka.

Rozruchy społeczne

Gwałtowne manifestacje grupy osób (nawet nieuzgodnione), które – mimo braku protestu
przeciw panującemu porządkowi – odznaczają się jednak poruszeniem ludności, któremu
towarzyszą nieporządek lub czyny przestępcze.

Zasada proporcji
Zasada, która redukuje odszkodowanie proporcjonalnie do różnicy pomiędzy wartością
budżetu zadeklarowaną do ubezpieczenia a wartością, która powinna być ubezpieczona
zgodnie z punktem „Budżet do ubezpieczenia”. W tym przypadku odszkodowanie
zostanie obliczone w sposób następujący: odszkodowanie X wartość budżetu zgłoszona
do ubezpieczenia / wartość budżetu, która powinna być ubezpieczona.
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Bójka

Kłótnia pomiędzy dwoma lub kilkoma osobami z użyciem obelg, gróźb, a nieraz ciosów.

Zdarzenie szkodowe

Wszelkie szkody na ubezpieczonym mieniu lub osobach ubezpieczonych spowodowane tą
samą przyczyną, jak również te podlegające odszkodowaniu z tytułu prawa do regresu
w stosunku do osób trzecich, spowodowane tym samym zdarzeniem szkodowym.

Przemęczenie

Jakiekolwiek oznaki, będące skutkiem nadmiaru aktywności psychicznej i/lub intelektualnej.

Osoby trzecie

Osoby pracujące przy ubezpieczonej imprezie i podczas niej, w tym artyści itp., nie są uważane
za osoby trzecie.
Za osoby trzecie uważa się członków publiczności i odwiedzających.

Wartość uzgodniona

Wartość lub zasada wyceny taka, jaką strony uzgodniły i zaakceptowały w dniu podpisania
umowy ubezpieczeniowej.

Wartość zakupu

Cena, która została zapłacona w celu nabycia ubezpieczonego mienia (bez deprecjacji).

Wartość odtworzeniowa nowa

W dniu szkody cena zakupu nowego mienia w miejsce mienia uszkodzonego. W tym
przypadku Ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie na podstawie wartości
zakupu mienia, które zastępuje mienie uszkodzone, wziąwszy pod uwagę rozwój
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technologiczny i tendencję rynkową.
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Wartość odtworzeniowa

Cena odtworzenia identycznego przedmiotu, jak ten, który uległ uszkodzeniu.

Wartość rzeczywista

Wartość zakupu pomniejszona o faktyczne zużycie.

Faktyczne zużycie

Pogorszenie stanu przedmiotu, sprzętu lub nieruchomości w wyniku upływu czasu i/lub
użytkowania. Wartość faktycznego zużycia jest określana przez rzeczoznawcę.
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