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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 cechy charakterystyczne każdej Gwarancji 
poprzez wskazanie, „co jest objęte ubepzieczeniem” 
oraz „co nie jest objęte ubezpieczenim”, 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. WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE 
UBEZPIECZENIE PRODUKCJI 
Nasza oferta ubezpieczenia „on-line” jest ważna tylko wówczas, gdy są spełnione 
wszystkie poniższe warunki. W przypadku nieprzestrzegania jednego lub więcej z 
poniższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo, w przypadku szkody, do odmowy 
wypłaty odszkodowania chyba, że Warunki Indywidualne w polisie stanowią inaczej. 

 
 

1.1 ZAKRES TERYTORIALNY 
DLA GWARANCJI 
ZWIĄZANYCH Z 
PRODUKCJĄ 

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. 

 
 

1.2 BRAK CZYNNIKÓW 
ZWIĘKSZAJĄCYCH 
RYZYKO 

Pod pojęciem czynników zwiększających ryzyko rozumie się: 
a) Zdjęcia robione pod wodą, pod ziemią lub z powietrza inne niż z helikoptera; 
b) Zdjęcia w górach na wysokości przekraczającej 2000 metrów oraz poza 

wyznaczonymi szlakami górskimi; 
c) Zdjęcia realizowane z żaglówki, małej łodzi lub statku i / lub łodzi turystycznej; 
d) Wykorzystanie zwierząt powszechnie uważanych za niebezpieczne; 
e) Osoby wymienione w Warunkach Indywidualnych niniejszej umowy ubezpieczenia, 

ubezpieczone w ramach zakresu „Od niepojawienia się kluczowej osoby” powyżej 70 
roku życia; 

f) Osoby wymienione w Warunkach Indywidualnych niniejszej umowy ubezpieczenia, 
ubezpieczone w ramach zakresu „Od niepojawienia się kluczowej osoby” 
wykonujące sceny kaskaderskie bez dublera; 

g) Użycie kamer typu „high speed”; 
h) Użycie prototypów kamer; 
i) Zsynchronizowanie kilku kamer pomiędzy sobą. 

 
 

1.3 WARUNKI 
UMOŻLIWIAJĄCE 
UBEZPIECZENIE W 
ODNIESIENIU DO RYZYKA 
„ZŁEJ POGODY” 

Do tego zakresu ubezpieczenia stosuje się nastepujące dopracyzowanie: 
a) Jeżeli dotyczy to przypadku wymagającego budowy sceny, to musi ona być 

zadaszona; 
b) Sprzęt elektryczny, elektroniczny, audiowizualny, oświetleniowy, dźwiękowy, który 

nie znajduje się na scenie musi być zabezpieczony przed jakimikolwiek opadami;  
c) Sprzęt elektryczny, elektroniczny, audiowizualny, oświetleniowy dźwiękowy musi 

zostać umieszczony minimum 20 cm nad ziemią; 
d) Sprzęt elektryczny, elektroniczny, audiowizualny, oświetleniowy, dźwiękowy wraz z 

okablowaniem powinien odpowiadać normom bezpieczeństwa ustalonym przez 
prawo lub producenta sprzętu, który przystowany jest do użytkowania na zewnątrz w 
warunkach normalnej wilgotności. 

 

1/ 
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1.4 OKRES PRODUKCJI 
FILMOWEJ 

Nie może być dłuższy niż 1 rok. 

 
 

1.5 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSYŁKI 
NOŚNIKA DO WYWOŁANIA 

Maksymalnie, co 2 dni. 

 
 

1.6 TEST Negatywy, kamery, obiektywy muszą być testowane zgodnie z praktyką zawodową. 

 
 

1.7 WARUNKI UBEZPIECZENIA 
NOŚNIKA PODCZAS 
TRANSPORTU 

a) Musi być właściwie zapakowany. 
b) W przypadku, gdy proces pakowania nie jest wykonywany przez członków ekipy 

produkcyjnej, musi on zostać zlecony i wykonany przez specjalistyczną lub 
renomowaną firmę kurierską, taką jak: TNT Express, UPS, DHL itd; 

c) Opakowanie transportowanego negatywu oraz dokumenty przewozowe muszą być w 
widoczny sposób oznakowane napisem „Uwaga – niewywołany negatyw”; 

d) Przesyłki niewywołanego negatywu nie mogą być prześwietlane promieniami 
rentgenowskimi lub podobnymi. Przewoźnik musi zostać o tym poinformowany na 
piśmie; 

e) Wszelkie uszkodzenia opakowania stwierdzone przy odbiorze przesyłki z negatywem 
muszą zostać zgłoszone firmie kurierskiej w formie pisemnej, z uwzględnieniem 
jednego egzemplarza dla Ubezpieczyciela. 

 
 

1.8 UBEZPIECZAJĄCY Musi pochodzić z kraju europejskiego. 
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2. WARUNKI SZCZEGÓLNE 
OKREŚLAJĄCE GWARANCJE I 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 
PRODUKCJA 

 
 

2.1 NIEPOJAWIENIE SIĘ 
KLUCZOWEJ OSOBY 

 

2.1.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Konsekwencje finansowe poniesione przez Ubezpieczonego (produkcję) w następstwie 
przesunięcia w czasie, zawieszenia lub zaniechania nagrań filmowych lub telewizyjnych, 
wyłącznie w przypadku, gdy zostały one spowodowane zgonem, obrażeniami cielesnymi, 
chorobą lub bezprawnym zatrzymaniem osoby wyszczególnionej w warunkach 
Indywidualnych polisy, w okresie objętym ubezpieczeniem. 

Zakres ochrony jest rozszerzony o zgon osoby bliskiej takiej jak: ojciec, matka, 
dziecko/dzieci, konkubina/konkubent bądź współmałżonek osoby wskazanej w 
Warunkach Indywidualnych. W takim przypadku odszkodowanie będzie ograniczone 
maksymalnie do 3 dni zdjęciowych. 

Zakres ochrony jest rozszerzony również o chorobę i/lub wypadek osoby bliskiej takiej 
jak: ojciec, matka, dziecko/dzieci, konkubina/konkubent bądź współmałżonek osoby 
wskazanej w Warunkach Indywidualnych, w którego wyniku nastąpiła hospitalizacja 
trwająca powyżej 5 dni, wyłącznie w przypadku, kiedy życiu tej osoby zagraża 
niebezpieczeństwo, a pierwsze oznaki choroby lub wypadek nastąpiły w okresie objętym 
ubezpieczeniem i ta osoba nie przekroczyła 70 roku życia. We wszystkich przypadkach 
wysokość odszkodowania będzie ograniczona maksymalnie do 3 dni zdjęciowych. 

2.1.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

Wszelkie choroby, śmierć lub wypadki spowodowane: 
a) Udziałem w wyczynach kaskaderskich; Udziałem w lotach, jako pilot i / lub 

pasażer, gdy jest to lot akrobatyczny i / lub o podwyższonym ryzyku 
b) ; 
c) Udziałem w konkurencjach lub zawodach wytrzymałościowych lub 

prędkościowych, jak również w ich próbach na pokładach środków 
lokomocji naziemnej, wodnej lub powietrznej; 

d) Udziałem w profesjonalnych zawodach sportowych lub inny wypadek 
będący efektem zawodowego uprawiania sportu przez daną osobę; 

e) Udziałem w wyczynie zręcznościowym, z wyjątkiem tych, które zostały 
wcześniej zadeklarowane lub objęte ubezpieczeniem; 

f) 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 
osoby trzeciej lub w obronie własnej; 

g) Udziałem w następujących sportach: boks, nurkowanie z butlą tlenową, 
podwodne łowienie ryb, windsurfing, surfing, kitesurfing, bobsleje, skeleton, 
wspinaczka wysokogórska, speleologia, sporty powietrzne, jazda na 
deskorolce; 

h) Udziałem w przestępstwie; 
 

i) Nadużyciem leków lub ich zażyciem bez posiadania wymaganej recepty 
i/lub zażycie dawki leku niezgodnej z przepisaną przez lekarza lub 

2/ 
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wynikającą z treści ulotki (z wyjątkiem błędu lekarskiego); 
j) Każdą Chorobą, która istniała przed zgłoszeniem produkcji do 

ubezpieczenia; 
k) Utratą głosu, która nie jest konsekwencją choroby lub wypadku; 
l) Ciążą, porodem, menstruacją; 
m) Alergią, chorobami skóry, które ujawnią się przed datą wejścia w życie 

niniejszego ubezpieczenia; 
n) Chorobami wieku dziecięcego, chyba, że szczepienia były dokonywane 

zgodnie z prowadzoną kartą szczepień, która jest na to dowodem; 
o) Jakiekolwiek zaburzenia natury psychiatrycznej i / lub psychicznej; 
p) Wypaleniem zawodowym; 
q) Koszty związanie z wypadkiem przy pracy pokrywane przez organy 

publiczne (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub każdą polisę NNW 
lub ubezpieczenie wypadków przy pracy lub ubezpieczenia typu OC 
pracodawcy i bardziej ogólnie wszystkie koszty medyczne, renty inwalidzkie 
lub związane z trwałym/czasowym uszczerbkiem na zdrowiu. 

2.1.3 BADANIE LEKARSKIE W przypadku, gdy budżet produkcji przekracza 1.000.000 Eur wymagane jest odbycie 
badania lekarskiego. Badanie to musi zostać przeprowadzone przez lekarza wskazanego 
przez Ubezpieczyciela. Badaniu lekarskiemu muszą się poddać jedynie osoby 
ubezpieczone od ryzyka „Niepojawienia się”. Koszt tego badania ponosi Ubezpieczyciel. 

Jeśli Ubezpieczyciel będzie wymagał przeprowadzenia badania, to powinno się ono odbyć 
najwcześniej 8 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. 

Certyfikat Medyczny sprzadzony przez uprawnionego lekarza i jest poświadczeniem stanu 
zdrowia badanej osoby. 

W przypadku braku pozytywnej opinii lekarza, ochroną ubezpieczeniową objęte są 
wyłącznie skutki związane z wypadkiem. 

 

2.1.4 OKRES UBEZPIECZENIA Zgodnie z Warunkami Indywidualnymi polisy w punkcie „Okres Ubezpieczenia”. 

2.1.5 WYJAŚNIENIE Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego są uznawane za chorobę, a nie wypadek. 
 
 

2.2 NOŚNIK  

2.2.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Straty finansowe, które Ubezpieczony mógłby ponieść wskutek uszkodzenia, zniknięcia 
lub zniszczenia wszelkich nośników (czystych lub nagranych), użytych w produkcji 
Ubezpieczonego (taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, ścieżki dźwiękowe lub 
audiowizualne, kasety wideo, DVD, nośniki cyfrowe, jak również matryce, interpozytywy, 
pozytywy, kopie robocze, cięcia, odbitki drobnoziarniste, kolorowe diapozytywy, 
fotokomórki, archiwalne taśmy filowe lub zdjecia oraz oprogramowanie komputerowe 
wraz z dodatkowym osprzętem przeznaczonym do tworzenia komputerowych efektów 
specjalnych itp.).  

Ubezpieczenie obejmuje czas filmowania / fotografowania, nagrywania dźwięku, 
postprodukcję (wywołanie, odbitki, montaż, prace obróbkowe / laboratoryjne, 
kineskopowe, transfer, telewizyjno – kinowe itp.), a także magazynowanie aż do momentu 
dostawy. 

Ubezpieczenie obejmuje również przypadkowe prześwietlenie materiałów. 
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2.2.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Użycie niewłaściwego sprzętu. 
b) Wystawienie wszelkich czystych lub nagranych nośników na działanie 

ekstremalnej temperatury. 
c) Błąd regulacji lub synchronizacji sprzętu służącego do nagrywania obrazu lub 

dźwięku niebędący skutkiem wypadku. 
d) Warunki klimatyczne i / lub atmosferyczne. 
e) Użycie przeterminowanego nośnika. 
f) Opóźnienie dostawy potrzebnego / wykorzystywanego nośnika; 
g) Użycie wszelkich nośników cyfrowych przeznaczonych do przechowania 

informacji, nagrania lub do kopiowania, kiedy przekroczony zostanie poziom 
80% limitu pojemości pamięci przewidzianej przez producenta danego 
nośnika; 

h) Wszelkie szkody w kopiach przeznaczonych do dystrybucji; 
i) Wszelkie szkody w nośnikach cyfrowych, których można było uniknąć, jeżeli 

byłby wykonany dzienny back up materiału. 
 
 

2.3 ODWOŁANIE  

2.3.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Straty finansowe, które Ubezpieczony poniósł wskutek odwołania, przerwania lub 
przełożenia zdjęć z jakiegokolwiek powodu będącego poza kontrolą Ubezpieczonego, a 
mającego miejsce podczas okresu ubezpieczenia. 

Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji na skutek zamachu w miejscu / 
miejscach realizacji zdjęć lub w bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji zdjeć 
ubezpieczonej produkcji. 

2.3.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji, wynikające z niepojawienia 
się jakiejkolwiek osoby. (patrz Gwarancja: Niepojawienie się kluczowej 
osoby); 

b) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji ze względu na złą pogodę w 
miejscu realizacji filmu, w odniesieniu do produkcji realizowanych na 
powietrzu lub pod namiotami (patrz Gwarancja: Odwołanie ze względu na złą 
pogodę). Jednakże odwołanie z powodu osuwania / zapadania się terenu, 
trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, huraganów, burz, trąb 
powietrznych, tornad, cyklonów, powodzi oraz innych klęsk żywiołowych jest 
ubezpieczone; 

c) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji ze względu na bankructwo, 
brak sukcesu lub niestabilność finansową; 

d) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji z powodu zerwania 
jakiejkolwiek umowy, chyba, że to zerwanie umowy jest następstwem 
zdarzenia losowego będącego poza kontrolą Ubezpieczonego; 

e) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji w przypadku, gdy 
Ubezpieczony w chwili zawarcia ubezpieczenia był świadom sytuacji, faktów 
lub okoliczności, które mogły wpłynąć na wzrost ryzyka odwołania, 
przerwania lub przełożenia ubezpieczonej produkcji; 

f) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji z powodu strajków, które 
zostały ogłoszone przed wejściem w życie niniejszej umowy ubezpieczenia; 

g) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji z powodu konfliktu 
społecznego, w który Ubezpieczajacy jest zamieszany; 

h) Odwołanie, przerwanie lub przełożenie produkcji z powodu żałoby narodowej 
ogłoszonej w następstwie choroby (nie wypadku); 
 



 

8 | CG-FILM-PL-01022017 

Circle Film – Warunki Szczególne określające Gwarancje i Zakres ubezpieczenia  
(w skrócie: Warunki Szczególne) / Warunki Ogólne 

 

i) Odwołanie, przerwanie lub przesunięcie z jakiegokolwiek powodu związanego 
z finansowaniem filmu; 

j) Odwołanie, przerwanie lub przesunięcie z jakiegokolwiek powodu związanego 
z uzyskaniem praw autorskich; 

k) Żadne odszkodowanie nie należy się w przypadku, gdy ponad 60% 
planowanego czasu ubezpieczonej produkcji, w dzień lub wieczorem, odbyło 
się zgodnie z planem. 

2.3.3 DOPRECYZOWANIE W żadnym wypadku niniejsza Gwarancja nie jest ani nie zastępuje ubezpieczenia typu 
«completion bond ». 

 
 

2.4 ODWOŁANIE ZE WZGLĘDU 
NA ZŁĄ POGODĘ 

 

2.4.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Okoliczności  ubezpieczone  

a) Odmowa wydana przez władze lokalne i/ lub zaprzysiężonego urzędnika sądowego, o 
której poinformowano przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania zdjęć, z powodu 
wyraźnego niebezpieczeństwa związanego z przygotowaniem i/lub organizowaniem 
planu zdjęciowego; 

b) Wiatr wiejący z prędkością powyżej 90 km/h; 
c) Gwałtowne burze z opadami atmosferycznymi; 
d) Zapadanie się, osuwanie ziemi wynikające ze złej pogody; 
e) Osłabione konstrukcje dachów i scen z powodu ciężaru zalegającego śniegu ; 
f) Powódź; 
g) Ulewne deszcze; 
h) Zatopienie ponad 40% terenu, gdzie miał być zlokalizowany plan zdjęciowy; 
i) Klęski żywiołowe. 

� Za co wypłacane jest odszkodowanie: 

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów netto, które Ubezpieczony poniósł wskutek 
odwołania lub całkowitego przełożenia zdjęć w następstwie złej pogody, zgodnie z 
sytuacjami wymienionymi w części „Okoliczności Ubezpieczone” powyżej. 

� Jakie szkody / straty 

a) Koszty już poniesione na przygotowanie planu zdjęciowego ; 
b) Koszty poniesione na naprawę, doprowadzenie lokalizacji do stanu początkowego w 

momencie przejęcia lokalizacji, jeżeli Ubezpieczony przeprowadził pewne prace (np. 
postawienie ogrodzenia, toalet dla publiczności i dla personelu itd.) ; 

c) Koszty poniesione na naprawę mienia powierzonego lub wypożyczonego sprzętu. 

2.4.2 OKOLICZNOŚCI 
NIEUBEZPIECZONE 

� Rodzaje opadow, które nie są objęte ubezpieczeniem: 

a) Mżawka: „krople deszczu”, którego:  
• Prędkość opadu wynosi od 20 cm do 100 cm na sekundę; 
• Średnica kropli wynosi od 0,06 do 0,6 mm; 
• Opad deszczu nie przekracza 0,02 litra na m2 na godzinę; 

b) Przelotny deszcz: Lekki i krótkotrwały deszcz, którego: 
• Prędkość opadu wynosi od 150 cm do 400 cm na sekundę; 
• Średnica kropli wynosi od 1,0 do 3,0 mm; 
• Opad deszczu nie przekracza 0,05 litra na m2 na godzinę; 

c) Lekki deszcz takiego samego rodzaju jak Przelotny deszcz, ale długotrwały. 

2.4.3 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Żadne odszkodowanie nie należy się w przypadku, gdy ponad 60% 
planowanego czasu ubezpieczonej produkcji, w dzień lub wieczorem, odbyło 
się zgodnie z planem; 

b) Odwołanie i/lub przełożenie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z 
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nieprzestrzegania przepisów dotyczących budowy i zabezpieczenia konstrukcji 
tymczasowych (widowni, trybun) przeznaczonych dla publiczności. 

2.4.4 CO NALEŻY 
OBOWIĄZKOWO ZROBIĆ 
W PRZYPADKU SZKODY? 

a) Uzyskać raport klimatyczno-pogodowy z najbliższej oficjalnej stacji meteorologicznej; 
b) Zrobić zdjęcia / sfilmować aktualny stan pogody; 
c) Skontaktować się ze swoim brokerem ubezpieczeniowym, który wskaże likwidatora 

szkody, który to wyrazi zgodę lub jej nie wyrazi na odwołanie lub przełożenie zdjęć. 
Jeżeli ani broker, ani likwidator szkody nie będzie dostępny, okoliczności wymienione 
w punkcie 2.4.2 powinny zostać stwierdzone przez zaprzysiężonego urzędnika 
sądowego. 

 
 

2.5 SPRZĘT   

2.5.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

Jeżeli sprzęt jest już gdzieś ubezpieczony to niniejsza polisa pokrywa jedynie różnicę w 
zakresie ubezpieczenia. 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Cały sprzęt służący do nagrań obrazu i dźwięku, transmisji, reprodukcji, oświetlenia, 
łącznie z lampami, generatory, urządzenia mechaniczne służące do tworzenia efektów, 
pojazdy z aparaturą i przenośne studia produkcyjne wykorzystywane do produkcji. 
Ubezpieczenie obejmuje również akcesoria, części zamienne, flight case, specjalne 
skrzynie lub opakowania wyżej wymienionego sprzętu. 

� Na wypadek, jakich szkód? 

a) Wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadku; 
b) Wszelkie zniszczenia; 
c) Kradzież z włamaniem, rabunek, użycie wytrycha lub podrobionych kluczy, 

wtargnięcie, oszustwo; 
d) Zwarcia, przepięcia oraz indukcja. 

2.5.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Niewytłumaczalne zgubienie lub zniknięcie (ubytek inwentarza); 
b) Działanie śniegu, deszczu, gradu lub piasku, chyba, że zdjęcia mają miejsce 

na zewnątrz); 
c) Zniszczenie w miarę upływu czasu, wada fabryczna, wada ukryta; 
d) Rdza, utlenianie, zadrapania i zadraśnięcia; 
e) Wada mechaniczna, uszkodzenie lub zablokowanie niebędące skutkiem 

wypadku; 
f) Zużycie materiału ze względu na użytkowanie; 
g) Użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta; 
h) Zajęcie, legalna bądź nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie zaciągniętych 

długów; 
i) Zastawienie sprzętu, jako kaucji, nawet, jeśli miało to miejsce bez wiedzy 

Ubezpieczonego; 
j) Normalne wahania prądu elektrycznego. 

2.5.3 WARUNEK Musi zostać wykonana próba ustawień kamery przed realizacją zdjęć w warunkach, w 
jakich będą kręcone zdjęcia. 

2.5.4 OKRES UBEZPIECZENIA a) Podczas prób kamery, jeśli są one wykonywane przez osobę wyznaczoną przez 
kierownika produkcji; 

b) Od momentu odbioru sprzętu, łącznie z transportem, jeśli jego odbiór leży w gestii 
kierownika produkcji; 

c) W czasie produkcji; 
d) Aż do oddania sprzętu, łącznie z transportem, jeśli leży to w gestii kierownika 

produkcji. 

2.5.5 WARTOŚĆ Sprzęt własny: wartość odtworzeniowa-nowa obniżona o 5% rocznego zużycia, licząc od 
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UBEZPIECZENIOWA daty zakupu. 

Sprzęt wynajęty lub wypożyczony (przez technika): zwrócona zostanie jego wartość 
rzeczywista. 

 
 

2.6 DEKORACJE, KOSTIUMY I 
REKWIZYTY  

 

2.6.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Wszystkie przedmioty niezbędne do realizacji produkcji, takie jak dekoracje, kostiumy, 
rekwizyty, meble oraz podobne przedmioty, które należą do Ubezpieczonego lub za które 
jest On odpowiedzialny. 

� Na wypadek, jakich szkód? 

a) Wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadku; 
b) Wszelkie zniszczenia; 
c) Kradzież z włamaniem, rabunek, użycie wytrycha lub podrobionych kluczy, 

wtargnięcie, oszustwo. 

2.6.2 PRZEDMIOTY 
NIEUBEZPIECZONE 

� Jakie przedmioty nie są objęte ubezpieczeniem? 

a) Zwierzęta; 
b) Rośliny, drzewa, które nie należą do dekoracji; 
c) Samoloty, statki, tabor kolejowy i inne pojazdy silnikowe (patrz Gwarancja: 

Pojazdy specjalne grające rolę); 
d) Budynki i / lub trwałe konstrukcje, które nie zostały wzniesione specjalnie dla 

produkcji (patrz Gwarancja: OC najemcy); 
e) Majątek ruchomy oraz inne wyposażenie, które nie jest wykorzystywane w 

trakcie produkcji i / lub nie należy do dekoracji (patrz Gwarancja: Mienie 
powierzone); 

f) Banknoty, papiery wartościowe, czeki, przedmioty wartościowe; 
g) Biżuteria, kamienie szlachetne, perły, dzieła sztuki, antyki, broń palna, gdzie 

wartość jednego przedmiotu przekracza 2.500 Eur. 

2.6.3 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Niewytłumaczalna zguba lub zniknięcie (ubytek inwentarza); 
b) Działanie śniegu, deszczu, wody, piasku lub gradu padającego na dekoracje, 

kostiumy, wyposażenie wystawione na zewnątrz (z wyjątkiem zdjęć 
plenerowych); 

c) Rdza, utlenianie, zadrapania i zadraśnięcia; 
d) Zużycie w miarę upływu czasu, wada fabryczna, wada ukryta. 

2.6.4 OKRES UBEZPIECZENIA a) Podczas ustawiania na miejscu, montażu i demontażu; 
b) Podczas produkcji; 
c) Podczas transportu. 

2.6.5 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku dekoracji zbudowanych: Zwrócona zostanie wartość odtworzeniowa. 

W przypadku dekoracji wynajętych: Zwrócona zostanie wartość rzeczywista. 

W przypadku dekoracji należących do Ubezpieczonego: Zwrócona zostanie wartość 
rzeczywista. 

2.6.6 ROZSZERZENIE Ubezpieczone są również rzeczy osobiste aktorów utracone w wyniku kradzieży z 
włamaniem, które znajdowały się na terenie planu filmowego. 
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2.7 KOSZTY DODATKOWE  

2.7.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczenie obejmuje straty finansowe, które Ubezpieczony (produkcja) poniesie 
wskutek przesunięcia w czasie, zawieszenia lub zaniechania nagrywania jedynie w 
przypadku, kiedy zostało ono spowodowane uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą 
częściową lub całkowitą z powodu wypadku lub kradzieży z włamaniem, użyciem 
wytrychu lub podrobionych kluczy, rabunku, oszustwa, w sprzęcie, dekoracjach, 
budynkach lub pojazdach specjalnych używanych dla potrzeb i w czasie produkcji lub w 
innych przedmiotach niezbędnych dla produkcji.  

Ubezpieczone są również: 
a) Koszty związane z awarią sprzętu, określonego w punkcie 2.5.1 niniejszych 

Warunków Ubezpieczenia; 
b) Niedostępność miejsca, gdzie odbywa się produkcja w związku ze zniszczonymi 

drogami dojazdowymi do lokalizacji; 
c) Opóźnienia w dotarciu osób, sprzętu, dekoracji i nośnika, gdy jest ono spowodowane 

wypadkiem środka transportu służącego do transportu na plan filmowy; 
d) Żałoba narodowa będąca konsekwencją wypadku lub choroby, o której nie było 

wiadomo przed zawarciem niniejszego ubezpieczenia. 

� Dodatkowo objęte ubezpieczeniem (odmiennie do tego, co jest zapisane w 
Wyłaczeniach Ogólnych) 

a) Koszty dodatkowe zgodnie z zapisami, „Co jest objete ubezpieczeniem?” niniejszej 
Gwarancji, jako konsekwencja zamachu w miejscu realizacji zdjęć lub w 
bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji zdjeć; 

b) Klęski żywiołowe wystepujace wyłącznie w miejscu realizacji zdjęć ; 

2.7.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Szkody będące następstwem działania owadów, robactwa, wad ukrytych, 
zużycia, degradacji, wilgoci atmosferycznej, ekstremalnych zmian 
klimatycznych, skurczenia, wyparowania, utraty wagi, wycieku zawartości, 
potłuczenia przedmiotów szklanych lub materiałów kruchych/delikatnych, 
poza przypadkami, gdy szkody te są spowodowane zdarzeniem, które jest 
objęte ubezpieczeniem; 

b) Skutki pozostawiania przedmiotów na zewnątrz pod gołym niebem w 
przypadku niepogody (z wyjątkiem zdjęć realizowanych na zewnątrz); 

c) Uszkodzenie natury elektrycznej, z wyjątkiem uderzenia pioruna, powodujące 
uszkodzenie urządzeń elektrycznych. Ubezpieczenie obejmuje następstwa 
pożaru wywołanego uszkodzeniami elektrycznymi. Jest objęte 
ubezpieczeniem zatrzymanie, przeniesienie lub odwołanie zdjęć z powodu 
użycia generatora (z wyjątkiem braku benzyny); 

d) Niewytłumaczalna zguba lub zniknięcie (ubytek inwentarza); 
e) Cofnięcie pozwoleń. 

2.7.3 OKRES UBEZPIECZENIA Wyłącznie przed produkcją i podczas jej trwania. 
 
 

2.8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA 

 

2.8.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie kwoty, które zgodnie z prawem Ubezpieczony 
musiałby zapłacić osobom trzecim z tytułu szkód pozaumownych, za które jest 
odpowiedzialny w świetle prawa cywilnego, wyrządzonych przez osoby (aktorów, 
techników, statystów) oraz z tytułu użytkowania nieruchomości lub spowodowanych 
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przez zwierzęta, jakie znajdują się pod opieką Ubezpieczonego i / lub które można 
byłoby przypisać realizacji produkcji objętej ubezpieczeniem, określonej w Warunkach 
Indywidualnych. 

Nie są objęte ubezpieczeniem żadne prace wykonywane na rzecz produkcji przez firmy 
trzecie zajmujące się postprodukcją i/lub laboratoria. 

Poza szkodami własnymi koszty obrony i odwołań ubezpieczone są do limitu 50.000 
Eur. 

2.8.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Odpowiedzialność w związku z użytkowaniem pojazdów silnikowych 
(samochodów, samolotów, statków itp.) poza przypadkami, gdy pojazdy te są 
użytkowane na prywatnej posesji i nie są przedmiotem obowiązkowego 
ubezpieczenia. 

b) Szkody niematerialne niebędące konsekwencją pokrytej szkody. 
c) Szkody w nieruchomościach, mieniu ruchomym i terenach zielonych, 

wynajętych, pożyczonych bądź oddanych w użytkowanie w celu 
wykorzystania ich w produkcji (patrz Gwarancje: OC najemcy i / lub Mienie 
Powierzone). 

2.8.3 WAŻNE 
DOPRECYZOWANIE 

Wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz ubezpieczonej produkcji nie są traktowane, 
jako osoby trzecie względem siebie. 

Należy to rozumieć w następujący sposób: w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej nie są 
ubezpieczone szkody osobowe w odniesieniu do personelu producenta, aktorów, 
statystów, techników i innych osób świadczących usługi. Osoby te powinny być 
ubezpieczone albo na podstawie ubezpieczenia wypadkowego, albo przez producenta, 
jeżeli są przez niego zatrudnione, albo w zakresie ubezpieczenia od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków, jeżeli wykonują wolny zawód lub jeżeli są ubezpieczone na 
podobnych zasadach. 

2.8.4 OKRES UBEZPIECZENIA a) Podczas ustawiania na miejscu, montażu i demontażu; 
b) Przed produkcją, podczas produkcji i post-produkcja. 

2.8.5 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku szkód w mieniu zwracana jest wartość rzeczywista. 

 
 

2.9 MIENIE POWIERZONE  

2.9.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie kwoty, które zgodnie z prawem Ubezpieczony 
musiałby zapłacić tytułem odszkodowania za stratę, szkodę, uszkodzenie, kradzież lub 
zniszczenie własności należącej do osoby trzeciej, jeśli zdarzenia te zaistniały w okresie 
objętym ubezpieczeniem oraz kiedy własność ta została Ubezpieczonemu powierzona 
bądź oddana w użytkowanie i za którą ubezpieczony ponosił odpowiedzialność oraz 
która była wykorzystywana lub przeznaczona do wykorzystania w celu realizacji 
ubezpieczonej produkcji. 

Ubezpieczone są: 
a) Szkody wynikające z uszkodzenia nieruchomości; 
b) Dekoracje, wyposażenie, przedmioty ruchome, które nie należą do producenta, ale 

stanowią część wyposażenia budynku, pomieszczeń lub pałaców wynajętych w celu 
realizacji ubezpieczanej produkcji. 

2.9.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Odpowiedzialność za szkody lub zniszczenia pojazdów samochodowych, 
samolotów, statków, pociągów lub taboru kolejowego, podczas 
przemieszczania się tych pojazdów; 

b) Odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia wynikające z ubytku inwentarza, 
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niewytłumaczalnej straty bądź tajemniczego zniknięcia; 
c) Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku: pożaru, zalania, szkody 

elektrycznej bądź stłuczenia szyb w nieruchomościach i / lub w dekoracjach 
naturalnych (patrz gwarancja: OC najemcy); 

d) Odpowiedzialność za utratę lub zranienie zwierząt; 
e) Odpowiedzialność za szkody w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w 

zakresie innych Gwarancji niniejszych Warunków Ubezpieczenia, które jest 
wypożyczone przez Ubezpieczonego. 

2.9.3 OKRES UBEZPIECZENIA a) Podczas ustawiania na miejscu, montażu i demontażu; 
b) Podczas produkcji. 

2.9.4 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku szkody zwracana jest wartość rzeczywista mienia. 

 
 

2.10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
CYWILNA NAJEMCY  

 

2.10.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie uszkodzenia tych budynków, które Ubezpieczony 
zajmuje podczas zdjęć i za które jest odpowiedzialny zgodnie z prawem. 

� Na wypadek, jakich szkód? 

a) Pożaru; 
b) Szkód spowodowanych elektrycznością; 
c) Zalania; 
d) Stłuczenia szyb; 
e) Wybuchu. 

2.10.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Odpowiedzialność za szkody bądź zniszczenia pojazdów samochodowych, 
samolotów, statków, pociągów lub taboru kolejowego; 

b) Budynki i plany, ubezpieczone wcześniej w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej najemcy u innego Ubezpieczyciela. 

2.10.3 OKRES UBEZPIECZENIA a) Podczas ustawiania na miejscu, montażu i demontażu; 
b) Podczas produkcji. 

2.10.4 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku szkody zwracana jest wartość odtworzeniowa. 

 
 

2.11 WYPOSAŻENIE BIURA 
PRODUKCYJNEGO 

 

2.11.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

a) Wyposażenie niezbędne do pracy biura produkcyjnego, które nie musi być koniecznie 
własnością Ubezpieczonego, aby było objęte ochroną ubezpieczeniową, ale musi być 
wykorzystywane na potrzeby produkcji ; 

b) Umeblowanie ; 
c) Komputeryi materiały biurowe nieubezpieczone inną polisą ; 
d) Wyposażenie biura. 

� Na wypadek, jakich szkód? 

a) Wszelkie uszkodzenia będące następstwem wypadku; 
b) Wszelkie zniszczenie; 
c) Kradzież z włamaniem, użycie wytrycha lub podrobionych kluczy, rabunek, oszustwo. 
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2.11.2 WYŁĄCZENIA � Co NIE jest objęte ubezpieczeniem (według Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia) ? 

a) Niewytłumaczalne zgubienie lub zniknięcie (ubytek inwentarza); 
b) Szkody związane z działaniem śniegu, deszczu, gradu lub piasku; 
c) Rdza, utlenianie, zadrapania i zadraśnięcia; 
d) Wada mechaniczna, zepsucie lub zablokowanie niewynikające z wypadku; 
e) Zużycie sprzętu; 
f) Użytkowanie niezgodne z zaleceniami producenta; 
g) Zajęcie lub legalna bądź nielegalna konfiskata sprzętu na pokrycie 

zaciągniętych długów; 
h) Zastawienie sprzętu, jako kaucji, nawet, jeśli dzieje się to bez wiedzy 

Ubezpieczonego. 

2.11.3 OKRES UBEZPIECZENIA a) Przed produkcją. 
b) Podczas produkcji. 

2.11.4 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku szkody zwracana jest wartość rzeczywista. 

 
 

2.12 POJAZDY SPECJALNE 
GRAJĄCE ROLĘ 

 

2.12.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Uszkodzenia pojazdów specjalnych stworzonych na potrzeby filmu, za które 
Ubezpieczony jest zgodnie z prawem odpowiedzialny, gdy znajdują się one na planie 
zdjęciowym i / lub kiedy przemieszczają się lub są przewożone z jednego planu 
zdjęciowego na drugi.  

� Na wypadek, jakich szkód? 

a) Wszelkie uszkodzenia będące następstwem wypadków; 
b) Wszelkie zniszczenia; 
c) Kradzież z włamaniem, użycie wytrycha lub podrobionych kluczy, rabunek, oszustwo. 

2.12.2 CO NIE JEST POJAZDEM 
SPECJLNYM 

� Co nie jest uznawane, jako pojazd specjalny 

a) Statki, samoloty, helikoptery, pociągi, tramwaje, metro oraz, ogólnie rzecz 
biorąc, wszystkie urządzenia i pojazdy silnikowe, które nie są przeznaczone do 
jazdy po drogach lub po gruncie; 

b) Pojazdy użytkowe i pojazdy techniczne produkcji. 

2.12.3 WYŁĄCZENIA � Co NIE jest objęte ubezpieczeniem (według Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia) ? 

a) OC komunikacyjne pojazdów specjalnych; 
b) Uszkodzenia spowodowane wyczynami kaskaderskimi lub efektami 

specjalnymi albo będące ich bezpośrednim lub pośrednim następstwem. 

2.12.4 OKRES UBEZPIECZENIA a) Od momentu udostępnienia ich na potrzeby produkcji; 
b) Podczas produkcji; 
c) Podczas okresu odbiorczo-zdawczego zabezpieczanego przez producenta. 

2.12.5 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

W przypadku szkody zwracana jest wartość rzeczywista. 
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2.13 GOTÓWKA  

2.13.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Pokrywamy zwrot gotówki przeznaczonej na potrzeby produkcji, która została utracona 
podczas kradzieży z użyciem przemocy, dokonanej na osobie za nią odpowiedzialnej lub 
wyznaczonej przez kierownika produkcji lub na kierowniku produkcji. 

Przez kradzież z użyciem przemocy rozumie się: kradzież z zabójstwem, usiłowanie 
zabójstwa, groźby lub przemoc bezsprzecznie dowiedzione. 

� Kiedy kradzież z użyciem przemocy jest objęta ubezpieczeniem? 

Kiedy środki pieniężne znajdują się w posiadaniu kierownika produkcji bądź osoby przez 
niego do tego celu wyznaczonej, poza pomieszczeniami produkcyjnymi, a także w trakcie 
pobierania pieniędzy z bankomatów, na poczcie bądź w instytucjach finansowych. 

2.13.2 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Wewnętrzny obieg środków pieniężnych; 
b) Kradzież i zaginięcie, które miało miejsce podczas wszelkiego rodzaju 

operacji wykonywanych tymi środkami, z włączeniem płacenia dostawcom 
lub aktorom, statystom itd; 

c) Wszelkie malwersacje lub celowe działanie na szkodę. 

2.13.3 OKRES UBEZPIECZENIA a) Przed produkcją. 
b) Podczas produkcji. 

2.13.4 ROZSZERZENIE Ochroną objęte jest ryzyko kradzieży z włamaniem w miejscu realizacji zdjęć, jeżeli 
zostanie udowodnione, że skradzione pieniądze znajdowały się w zamkniętej kasetce lub 
sejfie w momencie szkody. 

 
 

2.14 BAGAŻ  

2.14.1 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Wszystkie bagaże Ubezpieczonego są ubezpieczone od: 
a) Kradzieży z włamaniem, kradzieży, której towarzyszy użycie siły; 
b) Całkowitego lub częściowego uszkodzenia; 
c) Straty, kiedy bagaż był oddany w depozyt operatorowi transportu publicznego. 

2.14.2 CO NIE JEST BAGAŻEM � Co nie jest uznawane za bagaż? 

a) Bilon, banknoty, czeki i inne papiery wartościowe; 
b) Bilety podróżne, fotografie, wszelkie dokumenty i klucze; 
c) Biżuteria i kamienie szlachetne, dzieła sztuki, broń; 
d) Sprzęt audiowizualny, komputery, nośnik. 

2.14.3 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych)? 

a) Istniejące wcześniej wady, uszkodzenia bagażu; 
b) Uszkodzenie bagażu delikatnego, takiego jak wyroby garncarskie, przedmioty 

szklane, porcelanowe lub marmurowe; 
c) Wyciek płynów, substancji tłuszczowych, barwników lub substancji żrących 

stanowiących cześć bagażu; 
d) Niewyjaśnione zniknięcie lub pozostawienie bagażu. 

2.14.4 OKRES UBEZPIECZENIA a) Przed produkcją; 
b) Podczas produkcji. 

2.14.5 WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIOWA 

Odszkodowanie jest obliczane na podstawie ceny zakupu przedmiotów objętych 
ubezpieczeniem, z uwzględnieniem potrącenia pewnej wartości z tytułu ich zużycia. 
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3. NASTĘPSTWA 
NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW 

 
 

3.1 NASTĘPSTWA 
NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW DOTYCZĄCE 
ZWIERZĄT 

 

3.1.1 SUMA UBEZPIECZENIA � Za co wypłacane jest odszkodowanie?  

a) Za przypadek śmierci zwierzęcia, nagłej lub mającej miejsce do 1 roku od chwili 
wypadku, który jest jej przyczyną, wypłacana jest kwota odszkodowania określona w 
Warunkach Indywidualnych umowy ubezpieczenia. 

b) Za koszty leczenia: wypłacane maksymalnie do wysokości określonej w Warunkach 
Indywidualnych umowy ubezpieczenia. 

3.1.2 OPIS GWARANCJI  
(ZAKRES 
UBEZPIECZENIA) 

� Co jest objęte ubezpieczeniem? 

Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie ryzyka o charakterze wypadkowym wobec wszystkich 
zwierząt wskazanych w Warunkach Indywidualnych polisy mające miejsce w trakcie 
wszelkich działań związanych z ubezpieczoną produkcją. 

3.1.3 WYŁĄCZENIA � Co nie jest objęte ubezpieczeniem (dodatkowo do Wyłączeń Ogólnych) ? 

a) Po stronie jeźdźca – szkody wyrządzone dosiadanemu zwierzęciu, przez 
jeźdźca będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, anabolików, leków 
nieprzepisanych przez uprawnionego lekarza lub środków odurzających. 

b) Po stronie ubezpieczonego zwierzęcia – wypadki będące następstwem bycia 
pod wpływem lekarstw, narkotyków, anabolików, leków nieprzepisanych przez 
uprawnionego lekarza lub weterynarza lub środków odurzających. 

3.1.4 OKRES UBEZPIECZENIA Podczas trwania zdjęć ubezpieczonej produkcji i wyłącznie w miejscu jej realizacji. 

3/ 
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4. WARUNKI  
OGÓLNE 
WAŻNE DOPRECYZOWANIE 

Niniejsze Warunki Ogólne oraz Wyłączenia Ogólne mają zastosowanie do wszystkich 
Gwarancji (chyba, że zapisano inaczej w Warunkach Indywidualnych). 

 
 

4.1 LIKWIDACJA SZKÓD  

4.1.1 OBOWIĄZKI W 
PRZYPADKU ZAISTNIENIA 
SZKODY 

Jeżeli Ubezpieczony nie przestrzega zobowiązań zawartych w poniższych warunkach i z 
tego powodu Ubezpieczyciel poniesie stratę, ten ostatni może zdecydować o obniżeniu 
odszkodowania do wysokości poniesionej straty. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty 
odszkodowania, jeśli Ubezpieczony nie przestrzega warunków oraz kieruje się zamiarem 
nadużycia. 

W przypadku szkody, musi również przestrzegać następujących warunków : 
a) W ciągu 24 godzin pisemnie poinformować Ubezpieczyciela o szczegółach 

dotyczących przyczyn, okoliczności wypadku i szacunkowej wysokości strat. W 
przypadku niedotrzymania tego terminu przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie 
będzie mógł się powołać na ten zapis, jeżeli powiadomienie odbyło się najkrótszym 
możliwym czasie; 

b) Przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania skutków szkody. 
Koszty wynikające z działań słusznie podjętych przez Ubezpieczonego z jego własnej 
inicjatywy, w celu uniknięcia szkody będącej niebezpieczeństwem lub w przypadku 
zaistniałej szkody, w celu uniknięcia lub ograniczenia jej konsekwencji, są pokrywane 
przez Ubezpieczyciela, o ile było to zrobione z zachowaniem należytej staranności, 
nawet, jeśli wszelkie podjęte kroki okazały się bezskuteczne. ; 

c) Przekazać Ubezpieczycielowi wszelkie użyteczne informacje / dokumenty i udzielać 
odpowiedzi na pytania zadane przez Ubezpieczyciela w celu potwierdzenia 
okoliczności i rozmiaru szkody. 

� W przypadku : 

a) Kradzieży: należy natychmiast powiadomić lokalną policję i uzyskać raport policyjny ; 
b) Zaistnienia szkody przewidzianej w Gwarancji „Niepojawienie się kluczowej osoby”: 

nalezy uzyskać od lekarza zaświadczenie określające przyczynę niezdolności fizycznej i 
prawdopodobny czas trwania niezdolności do nagrań (Ubezpieczyciel ma prawo 
domagać się ponownego badania lekarskiego, przeprowadzonego przez lekarza-
konsultanta lub innego lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela) ; 

c) Zaistnienia szkody, która ma miejsce w czasie transportu, należy nakazać 
przeprowadzenie ekspertyzy szkód z uwzględnieniem obu stron, w tym przewoźnika, 
oraz przedsięwziąć wszelkie środki zabezpieczające wobec tegoż przewoźnika ; 

d) Odzyskania skradzionego przedmiotu, należy w trybie natychmiastowym powiadomić 
o tym fakcie Ubezpieczyciela listem poleconym. 

Należy również niezwłocznie poinformować pisemnie i telefonicznie swojego agenta / 
brokera ubezpieczeniowego o szkodzie i umówić, wyznaczponego wcześniej przez 
Ubezpieczyciela, likwidatora szkody / eksperta.  

� We wszystkich przypadkach : 

a) Ubezpieczony jest zobowiązany przekazać Ubezpieczycielowi wszystkie informacje 
potrzebne do tego, aby określić okoliczności szkody w jak najkrótszym czasie, poznać 
jej przyczynę i skutki, umożliwiając w ten sposób Ubezpieczycielowi dostęp do 
wszystkich niezbędnych danych ; 

b) Ubezpieczony zobowiązuje się do zwrotu w ciągu miesiąca wszystkich kwot, które 

0/ 4/ 
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zgodnie z powyższymi warunkami nie podlegają odszkodowaniu, a które zostały mu 
niesłusznie wypłacone. 

4.1.2 KIEDY WYPŁACANE JEST 
ODSZKODOWANIE? 

W terminie 15 dni od daty zaakceptowania i oszacowania szkody. 

4.1.3 OSZACOWANIE SZKODY � Podstawa oszacowania 

O ile Warunki Indywidualne nie stanowią inaczej, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie 
nie uwzględniając strat takich jak:  
a) Utrata przychodów; 
b) Utrata zysków i odsetek; 
c) Szkoda handlowa; 
d) Szkoda artystyczna; 
e) Koszty dodatkowe związane ze szkodą, jeżeli zostanie udowodnione, że są 

bespośrdednio związane z wolą respoektowania klauzul komercyjnych i/lub 
opóźnienia w dostawie. 

Ponadto, o ile Warunki Indywidualne nie stanowią inaczej, to :  
a) Wynagrodzenie producenta zostannie pokryte w ramach odszkodowania tylko w 

przypadku całkowitego zaniechania produkcji filmu i o ile było ono uprzednio 
zgłoszone do ubezpieczenia; 

b) Koszty nieprzewidziane zostaną wypłacone w ramach odszkodowania tylko w takiej 
kwocie, która była z góry ustalona i za którą została opłacona składka i tylko wtedy, 
gdy Ubezpieczony przedstawi dowody na to, że koszty te były faktycznie 
nieprzewidziane. Kwota odszkodowania nie może być w żadnym wypadku wyższa niż 
kwota ujęta w budżecie, jako Koszty Nieprzewidziane; 

c) Koszty ogólne (operacyjne) będą pokryte tylko w przypadku ponownej realizacji zdjęć 
(przekrętka) oraz jeżeli zostały uprzednio zgłoszone do ubezpieczenia. 

Poza tym, o ile Warunki Indywidualne nie stanowią inaczej, to: 
a) Suma ubezpieczona nie może być uważana za dowód wartości ubezpieczonego mienia 

w dniu zaistnienia szkody. Do Ubezpieczonego należy udowodnienie wysokości 
szkody, na podstawie wszelkich dowodów i dokumentów, jakie może posiadać; 

b) Do każdego wniosku o odszkodowanie musi być załączony wykaz poniesionych strat 
sporządzonych przez biegłego księgowego i potwierdzonych przez Ubezpieczyciela 
lub popartych dokumentami dowodowymi; 

c) W przypadku naprawy lub zastąpienia przedmiotu odszkodowanie nie będzie 
pomniejszone o zużycie, chyba, że zostało udowodnione, że przedmiot naprawiony 
ma wartość wyższą, co najmniej o 20% od wartości przedmiotu sprzed szkody; 

d) Maksymalne odszkodowanie należne w przyapdku kumulacji roszczeń z Gwarancji: 
«Nośnik», «Niepojawienie się kluczowej osoby» i/lub «Koszty dodaktkowe» nie może 
przekroczyć kwoty zadeklorawnego budżetu do ubezpieczenia. 

 
 

4.2 EKSPERTYZA DOTYCZĄCA 
SZKODY 

Szkody są szacowane za obopólną zgodą stron lub, w przypadku jej braku, z 
zachowaniem poszanowania praw należnych poszczególnym stronom, przez dwóch 
ekspertów, z których jeden jest wybrany przez Ubezpieczającego, a drugi przez 
Ubezpieczonego. Eksperci muszą w sposób ostateczny oszacować wysokość szkody, 
określić wartość odtworzeniową (nową) oraz wartość rzeczywistą uszkodzonych 
przedmiotów. Jednocześnie uzgodnią przyczynę zaistniałej szkody. 

Jeżeli eksperci nie mogą dojść do porozumienia, powołują trzeciego eksperta celem 
rozsądzenia sporu. Wszyscy trzej eksperci działają wspólnie i podejmują decyzje 
większością głosów. 

W przypadku niepowołania swojego eksperta przez jedną ze stron lub braku 
porozumienia dwóch ekspertów, co do wyboru trzeciego, takiego wyboru dokonuje 
Prezes właściwego Sądu Pierwszej Instancji (w miejscu podpisania umowy). 

Jeżeli jeden z ekspertów nie wywiąże się ze swojego obowiązku, zostanie zastąpiony w 
analogiczny sposób, bez uchybienia prawom stron. 
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Każda ze stron ma prawo wymagać, żeby trzeci ekspert był wybrany spoza miejsca, w 
którym znajduje się siedziba Ubezpieczonego. 

Każda ze stron pokrywa koszty swojego eksperta i ekspertyzy. 

Zarówno Ubezpieczony jak i Ubezpieczyciel pokrywają po połowie honorarium trzeciego 
eksperta, 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. 

 
 

4.3 ZASADA PROPORCJI  

4.3.1 DEFINICJA Jest to zasada, która przewiduje zmniejszenie wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy 
do ubezpieczenia zostanie zgłoszona niższa wartość budżetu niż wartość, która powinna 
była być zgłoszona zgodnie z punktem 4.4 „Budżet do ubezpieczenia”. 

Górną granicą wartość odszkodowania, jest zawsze wartość budżetu zadeklarowana przy 
zgłoszeniu ubezpieczenia. 

Przykład: Film, który został ubezpieczony kosztował, z uwzględnieniem faktur 
podwykonawców, 1.000.000 Eur, a został ubezpieczony na kwotę 500.000 Eur. W 
konsekwencji, jeżeli poniesiona szkoda wynosi 800.000 Eur, Ubezpieczyciel ma prawo 
wypłacić odszkodowanie w wysokości 400.000 Eur. 

4.3.2 ZASTOSOWANIE Zasada proporcji nie ma zastosowania w przypadku, gdy budżet zadeklarowany do 
ubezpieczenia był niedoszacowany maksymalnie w granicach 10% w stosunku do 
budżetu, który powinien być zgłoszony zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 4.4 poniżej. 

W takim przypadku jednak wymagana jest dopłata składki w stosunku do tej różnicy. 

Zasadę proporcji stosuje się wyłącznie w odniesieniu do: 
a) Niepojawienia się kluczowej osoby. 
b) Nośnika. 
c) Kosztów Dodatkowych. 

 
 

4.4 BUDŻET DO 
UBEZPIECZENIA 

 

4.4.1 CO TRZEBA KONIECZNIE 
WŁĄCZYĆ DO KWOTY 
BUDŻETU 

Ubezpiecza się jedynie koszty preprodukcji, produkcji i postprodukcji, wydane lub które 
mają być wydane. Ubezpieczyciel nigdy nie wypłaci odszkodowania wyższego niż 
faktycznie poniesione koszty podzielone w budżecie produkcyjnym na poszczególne 
kategorie oraz nie przekraczając nigdy Sumy Ubezpieczenia. 

4.4.2 CZEGO NIE WŁĄCZAĆ DO 
KWOTY BUDŻETU 

a) Kosztów postprodukcji, związanych z pracami po wywołaniu internegatywu lub kopii 
0; 

b) Kosztów dystrybucji; 
c) Kosztów ubezpieczenia produkcji „od wszystkich ryzyk”. 

Natomiast powinno się ubezpieczyć koszty ubezpieczenia naliczone przez wypożyczalnię, 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia wypadków przy 
pracy oraz ubezpieczenia typu Weather Day, Errors and Omissions i Completion Bond. 

4.4.3 CO MOŻNA WYŁĄCZYĆ Z 
KWOTY BUDŻETU TAK, 
ABY UBEZPIECZYCIEL 
NIE TRAKTOWAŁ TEGO, 
JAKO 
NIEDOUBEZPIECZENIE? 

a) WAŻNE: Jeśli nic nie może wpłynąć negatywnie na ukończenie filmu np. jest to 
produkcja, w której wszyscy aktorzy i reżyser mogą być zastąpieni, wskazane jest 
zadeklarowanie budżetu zgodnie z zasadą określoną poniżej. W przypadku, gdy tak 
nie jest, należy zgłosić do ubezpieczenia budżet całkowity. 

b) Zasady przedstawione w poprzednim punkcie 4.4.2. 
c) Koszty poniesione na skrypt i scenariusz. 
d) Koszty poniesione na uzyskanie praw autora i adaptacji. 
e) Koszty poniesione na uzyskanie praw do utworów muzycznych oraz tantiemy. 
f) Koszty poniesione na prace przygotowawcze (development), makiety, storyboards, 
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szkic, rysunki. 
g) Wyliczenie Kosztów poniesionych na sprzęt, usługi i personel w związku z ich 

ponownym wyznaczeniem z powodu powtórzenia zdjęć (Uwaga: jeśli jakikolwiek 
wartościowy element musi być zarezerwowany kilka miesięcy wcześniej, zaleca się w 
tej sytuacji ubezpieczenie go). 

h) Prowizje dla producentów, współproducentów, w wysokości maksymalnie 10%. 
i) Jeśli w przypadku konieczności powtórzenia zdjęć będzie można liczyć na te same 

zniżki u dostawców, jakie były uzyskane przy pierwotnych zdjeciach (laboratoria, 
wypożyczalnie sprzętu, dekoracji, kostiumów itd.), wówczas należy ubezpieczyć 
rzeczywisty koszt zapłacony dostawcom; w przeciwnym wypadku ubezpieczeniu 
podlega koszt bez uzyskanych wcześniej zniżek. 

j) Koszty opłat bankowych. 
k) Koszty związane ze zdarzeniami nieprzewidzianymi. 
l) Koszty ogólne (operacyjne). 

 
 

4.5 ZASADY STOSOWANE W 
PRZYPADKU ODZYSKANIA  

� Odzyskanie przed wypłatą odszkodowania 

Jeżeli odzyskanie przedmiotów miało miejsce przed wypłatą odszkodowania, 
Ubezpieczony powinien je przejąć ponownie, a Ubezpieczyciel jest zobowiązany jedynie 
do zapłacenia odszkodowania odpowiadającego ewentualnym uszkodzeniom 
[przedmiotów] oraz kosztom, jakie Ubezpieczony może bezsprzecznie udowodnić lub za 
zgodą Ubezpieczyciela, co do odzyskania tychże przedmiotów. 

� Odzyskanie po wypłacie odszkodowania 

W sytuacji, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel staje się 
pełnoprawnym właścicielem odzyskanych przedmiotów. Jednakże Ubezpieczony ma 
możliwość wejść ponownie w ich posiadanie, poprzez zwrócenie różnicy między 
wysokością otrzymanego odszkodowania a odszkodowaniem obliczonym ostatecznie, 
zgodnie z brzmieniem poprzedniego ustępu. 

 
 

4.6 REGRES Ubezpieczyciel nabywa prawa do regresu, który przysługiwałby Ubezpieczonemu wobec 
odpwoeidzialnych osób trzecich do kwoty zapłaconego odszkodowania, zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

Ubezpieczyciel może zażądać od Ubezpieczonego, w związku z zaistniałą szkodą, zwrotu 
zapłaconego odszkodowania, jeżeli wejście w prawa Ubezpieczonego przez 
Ubezpieczyciela nie może mieć miejsca z powodu Ubezpieczonego. 

 
 

4.7 CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE 
RYZYKO 

Ubezpieczony jest zobowiązany zarówno w momencie zawierania polisy, jak i w trakcie jej 
trwania, informować Ubezpieczyciela o wszystkich nowych okolicznościach lub 
zmianach, które mogą mieć wpływ na zmianę oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela. 
Jednakże, jeżeli Ubezpieczyciel dostarczy dowód, że nigdy nie ubezpieczyłby 
zwiększonego ryzyka, jego świadczenie w przypadku szkody ogranicza się do zwrotu 
zapłaconych składek. 

 
 

4.8 CZAS TRWANIA UMOWY Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony w Warunkach Indywidualnych i 
wchodzi w życie zgodnie z datą wskazaną, pod warunkiem, że uprzednio została 
opłacona składka ubezpieczeniowa. 

 
 

4.9 KUMULACJA GWARANCJI Jeżeli do jednej szkody może mieć zastosowanie jedna lub więcej Gwarancji 
ubezpieczeniowych, to Ubezpieczyciel zastosuje tę, która gwarantuje wyższy limit 
odszkodowania. 
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4.10 PIERWSZEŃSTWO INNYCH 
POLIS 

W przypadku, kiedy ryzyko ubezpieczone niniejszą umową ubezpieczenia jest objęte 
również innym ubezpieczeniem, obowiązują zasady prawa lokalnego (np. siedziby 
Ubezpieczającego). Jeśli te reguły nie są w żaden sposób określone obowiązującym 
prawem lokalnym, wówczas ta umowa działa tylko w sposób uzupełniający do innych 
posiadanych ubezpieczeń. 

Jeżeli ryzyko ubezpieczone niniejszą umową ubezpieczenia jest objęte również innym 
ubezpieczeniem, Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o 
ubezpieczeniu tego samego ryzyka u innego Ubezpieczyciela z podaniem jego danych i 
numeru polisy. 

 
 

4.11 PRZEDAWNIENIE Wszystkie zdarzenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu 
po okresie trzech lat począwszy od dnia tego zdarzenia, chyba, że prawo lokalne mające 
zastosowanie reguluje to inaczej. 

 
 

4.12 SPRZENIEWIERZENIE Wszelkie sprzeniewierzenie ze strony Ubezpieczonego przy zawarciu ubezpieczenia, w 
deklaracji albo w odpowiedziach na zadane pytania, pozbawiają Ubezpieczonego 
wszelkich roszczeń w stosunku do Ubezpieczyciela. 

 
 

4.13 KOASEKURACJA W przypadku, gdy kilku Ubezpieczycieli jest stronami jednej umowy ubezpieczeniowej, 
wiodącym Ubezpieczycielem (Liderem) jest ten powołany w Warunkach Indywidualnych. 
Jeśli nie został on określony, to uważa się, że jest nim pierwszy wymieniony na liście 
koasekuratorów. 

Ubezpieczenie zawierane jest przez każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe oddzielnie i 
bez finansowej solidarności, na tych samych zasadach i warunkach jak te mające 
zastosowanie między wiodącym Ubezpieczycielem (Liderem) a Ubezpieczającym. 

Lider jest upoważniony przez pozostałych Koasekuratorów do otrzymywania deklaracji 
przewidzianych umową ubezpieczenia. Ubezpieczony może do niego przesyłać wszystkie 
powiadomienia z wyjątkiem tych, które odnoszą się do prawnego działania przeciwko 
pozostałym Koasekuratorom. Lider poinformuje o tym Koasekuratorów bez zbędnej 
zwłoki. 

Lider otrzymuje zgłoszenie szkody i informuje o tym pozostałych Koasekuratorów. 
Przeprowadza proces likwidacji szkody i wybiera eksperta wyznaczonego przez 
Koasekuratorów z zachowaniem prawa każdemu z nich do przeprowadzenia ekspertyzy 
zgodnie ze swoim wyborem. 

Wszystkie deklaracje złożone Liderowi, wszystkie rozszerzenia i wyłączenia, wszystkie 
ustalenia wysokości składek, wszystkie zasady dotyczące likwidacji szkód ustalone z 
liderem, z wyjątkiem anulowania polisy i wypłaty „Ex-gratia” powziętych przez lidera, 
będą bezwzględnie obowiązywać wszystkich Koasekuratorów oraz będą nieodwołalnie 
wiążące.  

 
 

4.14 WYŁĄCZENIA OGÓLNE Wyłączenia Ogólne mają zastosowanie do wszystkich Gwarancji, chyba, że 
postanowiono inaczej w Warunkach Indywidualnych. Niniejsza umowa
ubezpieczenia nie obejmuje strat i / lub uszkodzeń, odpowiedzialności lub 
kosztów będących, bezpośrednio lub pośrednio, w całości i / lub w części, 
następstwem: 
a) Wojny, wypowiedzianej lub nie, z uwzględnieniem faktu, że do 

Ubezpieczonego należy udowodnienie, iż szkoda wynikła z innego zdarzenia 
niż wojna; 

b) Powstań, zamieszek, rozruchów społecznych, zamachów, groźby zamachów, 
aktów terroryzmu lub sabotażu, z uwzględnieniem faktu, iż do 
Ubezpieczyciela należy udowodnienie, że szkoda wynikła z któregoś z wyżej 
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wymienionych zdarzeń;  
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zamach przeprowadzony w 
miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie odbywania się ubezpieczonej 
produkcji. 

c) Niedotrzymywania przez Ubezpieczonego zobowiązań, do których jest 
zobowiązany na mocy zbiorowych układów pracy i umów zatrudnienia; 

d) Wojny domowej, z uwzględnieniem faktu, iż do Ubezpieczyciela należy 
udowodnienie, że szkoda wynikła z tego zdarzenia; 

e) Użycia lub podłączenia jakiegokolwiek komputera, systemu komputerowego, 
oprogramowania, kodu, wirusa lub procesu komputerowego lub 
jakiegokolwiek innego systemu elektronicznego w celu wyrządzenia szkody; 

f) Embarga, konfiskaty, przechwycenia, zatrzymania lub zniszczenia, z polecenia 
rządu lub organu władzy państwowej, studia, biura, sprzętu, taśm filmowych i 
innego sprzętu objętego ochroną w polisie ubezpieczeniowej. W przypadku, 
gdy z któregoś z wyżej wymienionych powodów pomieszczenia służące 
realizacji dokumentu audiowizualnego nie są już strzeżone, kontrolowane lub 
nie są oddane do dyspozycji Ubezpieczonego lub osoby, która go reprezentuje, 
działanie umowy ubezpieczenia jest zawieszone na czas trwania tej sytuacji; 

g) Nieprzestrzegania przepisów celnych; 
h) Uskoków i obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, erupcji wulkanicznych, tsunami, 

huraganów, burz, trąb powietrznych, tornad, cyklonów, powodzi i innych 
kataklizmów; Jednakże, wszystkie te okoliczności są pokryte dla wszystkich 
gwarancji uszkodzenia mienia zapisanych w warunkach szczególnych w 
przypadku gdy ubezpieczony zawarł ubezpieczenie « Zła Pogoda – Wszystkie 
Ryzyka » lub jużeli impreza/realizacja odbywa się wenątrz a ubezpieczony 
zawarł ubezpieczenie « Odwołanie »;  

i) Błędnego obrania drogi lub opóźnienia przypisanego Ubezpieczonemu, jeśli 
jest dowiedzione, że nie przedsięwziął wszelkich niezbędnych środków do 
przewiezienia ubezpieczonego mienia na właściwe miejsce; 

j) Powszechnie uznane, jako rażące niedbalstwo przy dokonywaniu 
jakichkolwiek czynności; 

k) Rażącego niedbalstwa lub poważnego zaniedbania zarzadu i / lub dyrekcji 
Ubezpieczajacego / Ubezpieczonego, które powodują szkodę ubezpieczonego 
mienia; 

l) Kradzieży z samochodów i /lub samochodów ciężarowych i / lub furgonetek 
należących do Ubezpieczonego i / lub do jego pracowników, 
podwykonawców, dostawców, agentów lub przedstawicieli, jeżeli pojazdy te 
nie są zamknięte na klucz w ciągu dnia i / lub nie są strzeżone w nocy (tj. 
między godziną 20: 00 a 6: 00), w dni wolne od pracy lub w dni świąteczne i / 
lub gdy skradziony sprzęt, dekoracje lub wyposażenie były widoczne z 
zewnątrz samochodu. Przez słowo „strzeżony” rozumie się: zaparkowany w 
budynku strzeżonym lub zamykanym na klucz; 

m) Wadliwych, niewystarczających lub niewłaściwych opakowań; 
n) Winy umyślnej lub poważnej pomyłki Ubezpieczonego. Przez „poważną 

pomyłkę Ubezpieczonego” rozumie się inny poważny błąd, który może być 
uznany za winę umyślną; 

o) Nietrzeźwości, i/lub użycie środków odurzających, które pozostają w 
bezpośrednim związku ze szkodą; 

p) Sprzeniewierzenie, nieuczciwości lub czynu przestępczego popełnionego 
przez Ubezpieczonego; 

q) Szkód niebezpośrednich, takich jak utrata dochodów, szkoda handlowa i / lub 
artystyczna, obniżenie wartości i utrata zysku; 

r) Szkód spowodowanych przez insekty i szkodniki; 
s) Brudnych bomb: niniejsze ubezpieczenie w żadnym razie nie pokrywa strat, 

szkód, odpowiedzialności lub wydatków bezpośrednio lub pośrednio, 
całkowicie i / lub częściowo, spowodowanych przez lub bedących 
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następstwem: 
• Promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego spowodowanego 

paliwem jądrowym i / lub odpadami nuklearnymi i / lub spalaniem paliwa 
jądrowego; 

• Radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych, zanieczyszczających lub w 
inny sposób niebezpiecznych właściwości nuklearnych urządzeń, reaktorów 
i/lub innego zestawu albo komponentów jądrowych; 

• Wszelkiej broni lub urządzeń, w których ma zastosowanie atomowe lub 
nuklearne rozszczepienie i / lub synteza jądrowa lub inna podobna reakcja 
albo, w których stosuje się moc lub substancje radioaktywne; 

• Radioaktywnych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych 
lub zanieczyszczających właściwości jakichkolwiek innych radioaktywnych 
materiałów. Wyłączenie to 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; 

• Wszelkiej broni chemicznej, biologicznej, biochemicznej lub 
elektromagnetycznej; 

t) Szkód bezpośrednio lub pośrednio związanych z ptasią grypą, pandemią i “nie 
sezonowymi” epidemiami; 

u) Drony, UAV (Unmenned Aerial Vehicle) i/lub podobne. 
 
 

4.15 REGRES a) Ubezpieczyciel zastrzega sobie wszelkie prawa do roszczenia wobec osób trzecich 
odpowiedzialnych za zaistnienie szkody. Na Ubezpieczyciela scedowane są prawa 
regresowe Ubezpieczonych do wysokości kwoty odszkodowania; 

b) Ubezpieczyciel uznaje i akceptuje cywilną nietykalność Ubezpieczajacego i jego 
pracowników; 

c) 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 
popełnionego przez zarząd lub dyrekcję Ubezpieczonych. 

 
 

4.16 SPRAWY SPORNE –  
PRAWO I JURYSDYKCJA 

Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji, wydajność, naruszenia, rozwiązania lub 
unieważnienia umowy ubezpieczenia, która składa się z Warunków Szczególnych i 
Warunków Indywidualnych oraz Warunków Ogólnych, zostaną określone przez prawo i 
zasady uzgodnione przez strony w Warunkach Szczególnych. 
W przypadku braku szczegółowych przepisów, prawo kraju zamieszkania 
Ubezpieczającego będzie prawem właściwym. 
Strona roszcząca, może wybrać według własnego uznania, w celu rozwiązania sporu w 
drodze arbitrażu, zgodnie z definicją poniżej, lub zdecydować się iść do sądu w kraju 
zamieszkania Ubezpieczającego. 

� Arbitraż 

Sąd Arbitrażowy będzie składać się z trzech arbitrów. To sprawi, że oświadczenie 
dotyczące sporu lub roszczenia na mocy prawa państwa zamieszkania Ubezpieczającego. 
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5.  
DEFINICJE 

 
 

Wypadek Wszelkie zdarzenia powodujące uszkodzenia, których przyczyna jest przypadkowai 
niezależna od woli Ubezpieczonego i uniemożliwiająca jakąkolwiek (późniejszą) realizację 
Umowy ubezpieczenia, zadania lub czynności, które były wykonywane przed 
wystąpieniem wypadku. 

Siła wyższa Zdarzenie nieprzewidziane, wynikające z przyczyny zewnętrznej i niedające się 
powstrzymać. 

Wartość uzgodniona Wartość lub zasada wyceny, którazostała uzgodniona i zaakceptowana przez strony w 
dniu podpisana umowy ubezpieczenia. 

Akt terrorystyczny  Akcja zorganizowana potajemnie dla celów ideologicznych, politycznych lub społecznych, 
przeprowadzona indywidualnie lub grupowo, wymierzona przeciw osobom lub miejscu, 
majaca na celu zniszczenie mienia w celu zrobienia wrażenia na ludności i stworzenia 
atmosfery zagrożenia (terroryzmu). 

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. 

Wypalenie zawodowe Jakiekolwiek oznaki, będące wynikiem nadmiaru psychicznej lub intelektualnej aktywności 
(działalności). 

Choroba wieku dziecięcego Ospa wietrzna, odra, świnka, krztusiec, szkarlatyna i różyczka. 

Rozruchy społeczne Gwałtowne demonstracje grupy ludzi, będące lub niebędące wynikiem wcześniejszych 
ustaleń oraz mające charakter sprzeciwu wobec ustalonemu porządkowi, jednakże będące 
wyrazem niepokojów społecznych charakteryzujących się zamętem lub czynami 
bezprawnymi. 

Szkoda Wszelkie uszkodzenia dotyczące ubezpieczonego mienia lub osób ubezpieczonych, jak 
również szkody podlegające odszkodowaniu z tytułu roszczeń osób trzecich, powstałe 
wskutek tego samego zdarzenia. 

Zawody sportowe Poprzez konkurencję sportową rozumie się każdą imprezę zręcznościową, prędkościową, 
organizowaną przez uprawnione stowarzyszenie sportowe lub federację, w ramach 
zawodów lub nie. 

Strata Termin „strata” stosowany w niniejszej umowie ubezpieczenia odnosi się do wszelkich 
dodatkowych wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w celu dokończenia 
realizacji ubezpieczonej produkcji i / lub do niezbędnych wydatków na naprawę lub 
wymianę ubezpieczonego mienia w związku z ubezpieczonymi okolicznościami. 

Udział Własny Określona kwota lub procent, który zostanie odliczony od wszystkich odszkodowań. 
Tylko jeden Udział Własny będzie miał zastosowanie w każdej szkodzie. W przypadku, 
gdy jedna szkoda dotyczy kilku Gwarancji ubezpieczeniowych, stosuje się tylko jeden, 
najniższy, Udział Własny. 

Obłęd Nieroztropność, występki jak również niepoczytalność i choroba psychiczna. 

Zużycie Starzenie się pod wpływem czasu i / lub zużycia przedmiotu, sprzętu albo budynku. 
Wartość zużycia ustalana jest przez rzeczoznawcę. 

Bijatyka Kłótnia dwóch lub większej liczby osób, w której padają wyzwiska, groźby, a czasami 
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dochodzi do rękoczynów. 

Sprzeniewierzenie Oszustwo, działanie w złej wierze, każde działanie mające na celu ukrycie prawdy. 

High Speed Camera Każda kamera, której prędkość jest wyższa niż 150 klatek na sekundę. 

Choroba Zmiana w obrębie organów wewnętrznych lub funkcji organizmu przypisywana 
przyczynom wewnętrznym lub zewnętrznym, która ujawnia się w postaci symptomów i 
objawów, które zaburzają funkcje lub przez obrażenia ciała. W żadnym przypadku 
depresja i stany podobne nie są uznawane według niniejszej umowy ubezpieczenia za 
chorobę. 

Niematerialna (szkoda) Utrata użyteczności. 

Ubezpieczony Przez Ubezpieczonego rozumie się producentów i koproducentów ubezpieczonej 
produkcji, jak również wszystkie osoby działające na rzecz ubezpieczonej produkcji, 
których ludzie lub mienie jest narażone na ryzyka objęte niniejszym ubezpieczeniem. 

Powstanie Zbrojne wystąpienie przeciwko władzy. Ubezpieczyciel przypisuje temu terminowi 
pojęcia prawa i sprawiedliwości. 

Limit odpowiedzialności Kwota ustalona podczas zawierania umowy ubezpieczenia, powyżej której Ubezpieczyciel 
nie wypłaci odszkodowania. Nie ma tu zastosowania zasada proporcji. 

Spór Pracowniczy Zbiorowy spór odnoszący się do pracy. 

Lokaut Czasowe zamknięcie przedsiębiorstwa w celu wywarcia presji na pracownikach w sporze. 

Uprzedni Rabat za 
Bezszkodowość (URB) / 
Bonifikata za Bezszkodowość 

Zwrot części składki przez Ubezpieczyciela, jeśli w okresie ubezpieczenia nie została 
zgłoszona żadna szkoda. Jeśli ta część składki jest zwrócona w momencie podpisania 
umowy ubezpieczenia, zwrot ten określa się, jako zwrot «uprzedni». W przypadku 
wystapienia szkody, kwota uprzedniego rabatu (bonifikaty), podlega dopłacie do składki 
sprzed rabatu. 

Wartość zakupu (nowa) Cena, która została zapłacona w celu nabycia ubezpieczonego mienia (bez amortyzacji). 

Wartość rzeczywista Wartość zakupu (nowa) przedmiotu pomniejszona o jego zużycie. 

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

Wartość odtworzeniowa nowa Cena zakupu przedmiotu w dniu szkody, w celu odkupienia mienia, aby zastąpić 
uszkodzone mienie. W tym przypadku zostanie wypłacone odszkodowanie na podstawie 
wartości zakupu mienia, które zastępuje mienie uszkodzone, wziąwszy pod uwagę rozwój 
technologiczny i tendencje rynkowe. 

Strajk Zbiorowe przerwanie pracy przez grupę robotników, pracowników, urzędników 
państwowych lub samozatrudnionych. 

Najemca Ubezpieczony, który jest związany umową najmu. Podmiot, który nie ponosi opłat, jest 
uważany za Najemcę. 

Osoba trzecia Każda osoba, która nie jest Ubezpieczonym zgodnie z obowiązującą umową 
ubezpieczenia. 

Cofnięcie pozwolenia Dokument na piśmie podpisany przez władzę publiczną, która posiada kompetnecje do 
cofnięcia wcześniej wydanych pisemnie zezwoleń lub dokument, który zabrania dostępu 
do miejsca realizacji zdjęć. 
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