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Szanowni Państwo, 
  
Przedstawiam warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w towarzystwie ubezpieczeniowym Concordia Polska 
TUW, oferowane w ramach Programu prowadzonego przez firmę GeaBroker dla firm geodezyjnych i 
kartograficznych.  
 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Concordia Wielkopolska Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych) rozpoczęło swoją działalność w lutym 1996 r. w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 57 286 298 zł. Głównymi 
udziałowcami Concordia Polska TUW są: 

1. niemieckie towarzystwo ubezpieczeń Concordia Versicherungsgruppe z Hanoweru 
2. niemieckie towarzystwo ubezpieczeń Vereinigte Hagelversicherungen z Giessen  
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z Poznania.  

Więcej informacji na temat towarzystwa Concordia można znaleźć na stronie internetowej www.grupaconcordia.pl 
 

Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w oparciu o OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) Concordia 

PROFIT Część Wspólna oraz moduł ELEKTRONIKA z dnia 16 lipca 2007 r. dostępne na stronie Concordia 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań 
http://www.grupaconcordia.pl/oferta_concordia_profit.php, z uwzględnieniem Postanowień Szczególnych 
obowiązujących w ramach Programu prowadzonego przez GeaBroker, które mają pierwszeństwo 
stosowania przed postanowieniami OWU. 

2. Ubezpieczenie obejmuje sprzęt zainstalowany na stanowisku pracy i eksploatowany nie dłużej niż 5 lat. 
Sprzęt jest ubezpieczony od szkód powstałych wskutek wszystkich zdarzeń losowych o charakterze nagłym i 
nieprzewidzianym, a w szczególności szkód wynikłych z: 

 błędów w obsłudze oraz niewłaściwego użytkowania, 

 pożaru, 

 wybuchu, 

 działania wody i wilgoci, 

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

 przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, 

 kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 
Ubezpieczenie obejmuje także szkody, które powstały wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 
wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, jak również koszty naprawy zniszczonych lub 
uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. 
Sprzęt przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium RP. Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe m.in. wskutek upadku oraz kradzieży z włamaniem z pojazdu pod 
warunkiem, że: 

 pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), 

 w chwili kradzieży pojazd był prawidłowo zamknięty na klucz, 

 sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym 
seryjne wyposażenie pojazdu, 

 sprzęt został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy 
przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w 
aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym. 

Ubezpieczyciel włączył do ubezpieczenia szkody w sprzęcie przenośnym powstałe w wyniku wypadku środka 
transportu spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu. 

3. Ubezpieczenie może objąć również zewnętrzne nośniki danych oraz zapisane na nich dane (w tym 
oprogramowanie). 

4. Do ubezpieczenia włączono zwiększone koszty działalności poniesione wskutek szkody materialnej.  
W ramach tego ubezpieczenia objęte są ochroną następujące koszty proporcjonalne: 

 koszty użytkowania sprzętu zastępczego, 

 koszty dzierżawy, leasingu lub najmu urządzeń zastępczych, 

 koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 

 koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub 
usług w zakresie przetwarzania danych. 

W ramach tego ubezpieczenia objęte są ochroną również koszty nieproporcjonalne, takie jak: 

 koszty jednorazowego przeprogramowania, 

 koszty adaptacji sprzętu, 

 koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w 
wykazie do umowy ubezpieczenia sprzętu od szkód materialnych. 

W ramach ubezpieczenia zniesione zostały dzienne i miesięczne limity odpowiedzialności dla kosztów 
proporcjonalnych. 
Podstawowy zakres ubezpieczenia (bez opłacania dodatkowej składki) obejmuje ubezpieczenie kosztów 
dodatkowych z limitem odpowiedzialności do 3000 zł. Warunki programu zakładają również możliwość (po 
opłaceniu dodatkowej składki) zwiększenia limitu odpowiedzialności za koszty dodatkowe. 
 

http://www.grupaconcordia.pl/firma_udzialowcy.php#ww1
http://www.grupaconcordia.pl/firma_udzialowcy.php#ww3
http://www.grupaconcordia.pl/firma_udzialowcy.php#ww2
http://www.grupaconcordia.pl/
http://www.grupaconcordia.pl/oferta_concordia_profit.php
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5. W ramach składki podstawowej wprowadzono odpowiedzialność za szkody: 

 wyrządzone przez pracowników i podwykonawców, bez prawa do regresu w stosunku do 
sprawcy szkody, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie. 
Oznacza to, że po wypłaceniu odszkodowania Ubezpieczyciel nie będzie żądał od sprawcy szkody 
zwrotu wypłaconego odszkodowania, chyba że wyrządził on szkodę umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa; 

 zaistniałe wskutek niewystarczających zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, tzn. złagodzono 
wymogi zapisane w OWU poprzez wyłączenie obowiązku: 
 posiadania w oknach i oszklonych drzwiach krat, żaluzji, rolet itp., 
 zaopatrzenia oszklonych drzwi tarasowych lub balkonowych w 2 zamki wielozastawkowe lub jeden 

posiadający świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
 oświetlenia lokalu w porze nocnej. 
Za wystarczające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały uznane następujące wymogi: 
 wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt, 

powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte; 
 wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny być w 

należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub 
wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub 
dopasowanych kluczy; 

 jeżeli przepisy wewnętrzne ubezpieczającego/ubezpieczonego nie przewidują bardziej skutecznych 
zamknięć, drzwi zewnętrzne do lokalu powinny być zamknięte na co najmniej 2 zamki 
wielozastawkowe lub jeden posiadający świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej; 

 przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione za pomocą zasuwy u 
góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu lub wewnątrz drzwi. 

 spowodowane działalnością kopalni lub zakładu górniczego z limitem odpowiedzialności 50% sumy 
ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50.000 PLN. 

6. Zakres ochrony podstawowej dotyczący sprzętu elektronicznego i oprogramowania nie obejmuje szkód 
powstałych na skutek kradzieży zwykłej oraz zaginięcia. Po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy 
zakres ochrony dotyczący elektronicznego sprzętu przenośnego może zostać rozszerzony o szkody 
zaistniałe wskutek kradzieży zwykłej (nie będącej wynikiem kradzieży z włamaniem i rabunku) z limitem 
odpowiedzialności do wysokości wartości szkody, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł. Rozszerzenie 
zakresu podstawowego obejmuje wyłącznie szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej zaistniałej na 
stanowisku pracy podczas pomiarów  w terenie, przy czym warunkiem wypłaty odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela jest złożenie zeznań opisujących kradzież przez minimum 1 naocznego świadka nie 
będącego osobą bliską w rozumieniu OWU w stosunku do Ubezpieczonego. Osoba bliska wg OWU to 
współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, ojczym, macocha, 
pasierb oraz konkubent Ubezpieczonego. 

7. Sumy ubezpieczenia oraz stawki za roczny koszt ubezpieczenia zostały ustalone na poziomie: 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
Stawka 

[%] 
Stawka 

[%] 

1 Elektroniczny sprzęt stacjonarny 
do 500.000 PLN za sztukę  

wg wartości odtworzeniowej 
brutto (z VAT) 

0,5 

zgodnie ze 
stawką obok,  
nie mniej niż  

350 PLN 

2 Elektroniczny sprzęt przenośny 

3 Oprogramowanie, dane, zewnętrzne nośniki danych 

4 Elektroniczny sprzęt przenośny od kradzieży zwykłej 

równa łącznej SU sprzętu 
przenośnego, jednak nie 
więcej niż 20.000 PLN  

brutto (z VAT) 

2,0 
zgodnie ze 

stawką obok 

5 
Podstawowe ubezpieczenie zwiększonych kosztów 
działalności poniesionych wskutek szkody materialnej  

3.000 PLN  
brutto (z VAT) 

0,0 0,0 

6 
Dodatkowe (ponad ustalony limit) ubezpieczenie 
zwiększonych kosztów działalności poniesionych 
wskutek szkody materialnej 

od 10.000 do 50.000 PLN         
brutto (z VAT) 

maksymalnie przez okres  
12 miesięcy 

1,0 

zgodnie ze 
stawką obok,  
nie mniej niż  

100 PLN 

 
Powyższe składki zakładają dotychczasowy 3-letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia lub brak 
takiego ubezpieczenia; w przypadku dotychczasowego szkodowego przebiegu ubezpieczenia składki 
wzrastają o 50%. Przy wznowieniu umowy na kolejny rok w ramach powyższego programu, klientowi 
bezszkodowemu przez każdy kolejny rok będzie przysługiwać zniżka w wysokości 5% wysokości składki. 
 
Uwaga: Podawana na wniosku suma ubezpieczenia sprzętu lub oprogramowania powinna odpowiadać 
wartości odtworzeniowej brutto (z podatkiem VAT), czyli wartości pozwalającej na zakup nowego sprzętu 
lub oprogramowania. Jeśli suma ubezpieczenia podana na wniosku będzie niższa od wartości 
odtworzeniowej, a różnica ta będzie przekraczała 20%, to w momencie zaistnienia szkody towarzystwo 
obniży odszkodowanie w takiej proporcji, w jakiej wystąpiło niedoubezpieczenie. 
 



 
                                                     

 

 

 
                                                05-120 Legionowo, ul. Husarska 15/10, NIP 536-100-49-15, REGON 016074121, zezwolenie KNF  1539/08 
                                                             tel./fax (0-22) 784 58 61, kom. 608 488 889, www.geabroker.pl, e-mail: biuro@geabroker.pl 

- 3 - 

8. Do ubezpieczenia została wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł (kwota, o jaką 
obniżane jest odszkodowanie), przy czym Ubezpieczyciel odstąpił od naliczania jakiejkolwiek dodatkowej 
procentowej franszyzy redukcyjnej w szkodach w sprzęcie przenośnym zaistniałych na skutek 
kradzieży z pojazdu lub upadku 

9. Termin dokonania przez likwidatora oględzin został skrócony do maksymalnie 3 dni roboczych. 
10. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: 

 szkody powstałe wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego. 
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży lub rabunku ubezpieczenie nie obejmuje szkód 
powstałych wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego albo 
osób, za które ubezpieczający/ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w szczególności pracowników i 
podwykonawców. Zarzut umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ma zastosowanie zwłaszcza wtedy, 
gdy do szkody doszło z tego względu, iż nie przestrzegano przepisów, instrukcji, regulaminów lub 
wymogów warunków ubezpieczenia, dotyczących zabezpieczenia mienia przed pożarem, zalaniem lub 
awarią albo dotyczących zabezpieczenia mienia przed kradzieżą lub rabunkiem; 

 szkody powstałe wskutek sytuacji nadzwyczajnej: działań wojennych, stanu wojennego, stanu 
wyjątkowego, wojny domowej, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, a 
także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władze; 

 szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu lub sabotażu; 

 szkody powstałe wskutek następujących wyjątkowych czynników: działania energii lub paliwa jądrowego, 
promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, odpadów nuklearnych, izotopów 
promieniotwórczych, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i 
elektromagnetycznego; 

 szkody powstałe wskutek innych czynników wymienionych poniżej:  
 systematycznego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody lub innych czynników, 
 zagrzybienia lub przemarzania, 
 działania wirusów komputerowych oraz osób trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

sieci Internet, 
 wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, 
 osiadania gruntu; 

 szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej lub zaginięcia z zastrzeżeniem, że po opłaceniu dodatkowej 
składki szkody zaistniałe na skutek kradzieży zwykłej mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w 
zakresie określonym w umowie ubezpieczenia; 

 szkody polegające na stracie pośredniej wszelkiego rodzaju, w tym: utracie zysku, karze umownej itp.; 

 szkody spowodowane uszkodzeniami lub wadami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 
o których ubezpieczający albo jego przedstawiciele wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności 
mogli się dowiedzieć; 

 wszelkie koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek (np. skutków działania 
wirusów komputerowych), chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem 
ubezpieczenia; 

 wszelkie koszty, które ubezpieczający/ubezpieczony poniósłby, gdyby szkoda się nie zdarzyła np. 
związane z konserwacją ubezpieczonego sprzętu; 

 szkody powstałe w czasie naprawy, prób oraz wynikające z wadliwej konserwacji; 

 szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub warsztat naprawczy, w tym szkody objęte gwarancją lub rękojmią; 

 szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest przewoźnik albo 
spedytor; 

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

 szkody w wewnętrznych, wymienialnych elementach elektronicznych, będących częścią ubezpieczonego 
sprzętu elektronicznego, które powstały bez jakiegokolwiek działania z zewnątrz, jednakże szkody 
powstałe w ich wyniku w innych wymienialnych elementach są objęte ochroną ubezpieczeniową; 

 szkody w żarówkach, lampach elektronowych, taśmach, bezpiecznikach, uszczelkach, pasach, kablach, 
łańcuchach, oponach, wymiennych narzędziach, cylindrach grawerowanych, elementach ze szkła, 
porcelany lub ceramiki, sitach lub tkaninach, a także środkach eksploatacyjnych jakiegokolwiek rodzaju 
(olej, smar, paliwo, atrament, tusz, chemikalia itp.), chyba że szkody są skutkiem zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia; 

 szkody w programach i systemach operacyjnych, na które ubezpieczający/ubezpieczony nie posiada 
licencji lub używa bez upoważnienia ze strony ich autorów czy właścicieli; 

 szkody polegające na utracie danych zgromadzonych na nośnikach danych, zamontowanych na stałe w 
pamięci operacyjnej komputerów (np. niewymienialne twarde dyski, pamięci półprzewodnikowe itp.), oraz 
danych przechowywanych w pamięci głównej procesora; 

 szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w mieniu zabezpieczonym 
niezgodnie z wymogami zawartymi w OWU i Postanowieniach Szczególnych, jeśli miało to wpływ na 
powstanie lub wartość szkody; 

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

 dane, które zostały wprowadzone lub w jakikolwiek sposób przetworzone po zajściu zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową; 
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 dodatkowe koszty (np. koszty zakupu nowej licencji) poniesione w związku z tym, że ubezpieczone dane 
lub programy były zabezpieczone przed kopiowaniem lub miały programy ochrony dostępu, albo 
zastosowano podobne zabezpieczenia (np. dongle); 

 koszty wynikłe z błędnego programowania, perforacji, etykietowania lub wkładania nośników danych, 
nieuważnego usunięcia informacji lub starcia danych z nośnika oraz z utraty informacji wskutek działania 
pola magnetycznego; 

 szkody powstałe w danych znajdujących się wyłącznie w jednostce centralnej sprzętu elektronicznego. 
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE do OWU Concordia PROFIT z dnia 16 lipca 2007 r. obowiązujące w umowach 
prowadzonych  przez GeaBroker Maria Rokoszewska w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 

1. W ramach klauzuli 101/1 w treści z § 5 ust. 4 OWU Concordia PROFIT moduł ELEKTRONIKA wyłącza się 
zapis z pkt. a) dotyczący szkód powstałych w sprzęcie w wyniku wypadku środka transportu spowodowanego 
złym stanem technicznym pojazdu.  
Zostaje zniesiony udział własny w treści powyższej klauzuli w wysokości 25% odszkodowania, nie mniej niż 
500 zł.  

2. W treści klauzuli § 5 ust. 14  OWU Concordia PROFIT moduł ELEKTRONIKA wyłącza się zapis z pkt. 10) 
dotyczący dziennych i miesięcznych limitów odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych.  

3. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o klauzulę 103 zrzeczenia się prawa regresu w następującej treści, 
odmiennej od treści klauzuli zrzeczenia się prawa regresu określonej w OWU Concordia PROFIT moduł 
elektronika:  
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa regresu wynikłego ze szkód w sprzęcie elektronicznym wobec osób trzecich 
lub osób, za które są one odpowiedzialne, użytkujących sprzęt elektroniczny za zgodą Ubezpieczonego. Dla 
celów poniższej umowy za takie osoby uznaje się pracowników oraz 
podwykonawców użytkujących sprzęt elektroniczny na podstawie pisemnej umowy z Ubezpieczonym. Prawo 
do regresu przysługuje jednak Ubezpieczycielowi w stosunku do wspomnianych osób w przypadku, gdy 
wyrządzili oni szkodę umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa – w sytuacjach, w których Ubezpieczyciel 
pomimo winy umyślnej / rażącego niedbalstwa wspomnianych osób ponosi odpowiedzialność z danej umowy 
ubezpieczenia. 

4. Odmiennie od ustaleń § 16 ust. 1 pkt 4 f) OWU Concordia PROFIT Część Wspólna, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody spowodowane działalnością kopalni lub zakładu górniczego z 
limitem odpowiedzialności 50% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 50.000 PLN. 

5. Zmienia się zapis § 19 pkt 2) OWU Concordia PROFIT Część Wspólna w zakresie dotyczącym terminu 
rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody, termin dokonania 
oględzin przez likwidatora będzie wynosił maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody do 
Towarzystwa. Miejscem dokonania oględzin jest siedziba Ubezpieczonego lub punkt serwisowy, w którym 
sprzęt będzie naprawiany. 

6. Ustala się, iż wyłączone zostaje obowiązywanie zapisu § 6 ust. 1 pkt 8) Concordia PROFIT moduł 
ELEKTRONIKA w zakresie dotyczącym podwykonawców. Oznacza to wprowadzenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie ubezpieczenia spowodowane przez podwykonawców. Towarzystwo 
nie odpowiada jednak za szkody kradzieżowe i w wyniku rozboju powstałe wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa podwykonawców. W myśl definicji w § 4 OWU Concordia PROFIT Część Wspólna, za 
podwykonawcę uznaje się również osobę zatrudnioną na umowę zlecenie. 

7. W ramach ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku łagodzi się wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych poprzez wyłączenie z obowiązywania pkt. od 2.3) do 2.8) oraz od 2.11) 
do 2.14) treści klauzuli 100 z § 5 ust. 3  OWU Concordia PROFIT moduł ELEKTRONIKA. Zostają w ten 
sposób zniesione m.in. następujące wymogi: 

 posiadania w oknach i oszklonych drzwiach krat, żaluzji, rolet itp., 

 zaopatrzenia oszklonych drzwi tarasowych lub balkonowych w 2 zamki wielozastawkowe lub jeden 
posiadający świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 

 oświetlenia lokalu w porze nocnej. 
8. Po opłaceniu dodatkowej składki, podstawowy zakres ochrony dotyczący elektronicznego sprzętu 

przenośnego może zostać rozszerzony o szkody zaistniałe wskutek kradzieży zwykłej z limitem 
odpowiedzialności do wysokości wartości szkody, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł. W takim wypadku ustala 
się, iż z zapisu § 6 ust. 1 pkt 1) Concordia PROFIT modułu ELEKTRONIKA wykreśla się słowa „kradzieży 
zwykłej lub”. Rozszerzenie zakresu podstawowego obejmuje wyłącznie szkody powstałe w wyniku kradzieży 
zwykłej zaistniałej na stanowisku pracy podczas pomiarów  w terenie, przy czym warunkiem wypłaty 
odszkodowania przez Ubezpieczyciela jest złożenie zeznań opisujących kradzież przez minimum 1 naocznego 
świadka nie będącego osobą bliską w rozumieniu OWU w stosunku do Ubezpieczonego. 

9. Do ubezpieczenia wprowadzono franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. 
 
Z poważaniem 

Broker ubezpieczeniowy 
Maria Rokoszewska 


