
 
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „OFFICE ASSISTANCE” 

 
 

Postanowienia ogólne 
§1 

 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „OFFICE ASSISTANCE” zwane dalej „OWU” mają 

zastosowanie do Grupowej Umowy Ubezpieczenia „HOME I OFFICE ASSISTANCE” dla Klientów 
Platforma Sp. z o.o. (zwanej dalej „Umową Ubezpieczenia”) zawartej przez Europ Assistance 
S.A., zwaną dalej „Ubezpieczycielem” z Platforma Sp. z o.o., zwaną dalej „Ubezpieczającym"  
w zakresie usług assistance. 

2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową potwierdzone zostaje certyfikatem. 
3. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na cudzy rachunek. 
4. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek 

1) Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach 
zawartej umowy oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków 
Ubezpieczonego; Ubezpieczyciel zobowiązany jest na żądanie Ubezpieczonego, 
zapewnić mu dostęp do ww. materiałów informacyjnych w formie papierowej, 
elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim sposób; 

2) roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko 
Ubezpieczającemu; 

3) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść również 
przeciwko Ubezpieczonemu. 

 
Definicje 

§2 
 
Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 
 
1) Awaria sprzętu biurowego lub sprzętu IT – wadliwe funkcjonowanie sprzętu biurowego lub 

sprzętu IT wynikające z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, 
elektronicznego lub hydraulicznego, z wyłączeniem: konieczności uzupełniania materiałów 
eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku 
środków niezbędnych do obsługi urządzenia; 

2) Centrum Alarmowe – jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, dostępna 
całodobowo, do której Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową; Centrum Alarmowym jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o.,  
ul. Wołoska 5, budynek Taurus, 02–675 Warszawa; 

3) Certyfikat – dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 
4) Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – adres siedziby Ubezpieczonego lub innego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym; 

5) Okres ubezpieczenia – okres, w trakcie którego Ubezpieczyciel udziela ochrony 
ubezpieczeniowej; 

6) RP – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) Sprzęt biurowy – następujące urządzenia znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej, stanowiące własność Ubezpieczonego: kserokopiarka, drukarka, skaner, fax, 
niszczarka dokumentów, które nie są już objęte gwarancją i których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 

8) Sprzęt IT – monitor i jednostka centralna lub laptop, znajdujące się w miejscu prowadzenia 
działalności gospodarcze, stanowiące własność Ubezpieczonego, które nie są już objęte 
gwarancją i których wiek nie przekracza 5-ciu lat; 

9) Suma ubezpieczenia – górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie szkody 
objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczeń objętych 
Umową ubezpieczenia; 

10) Ubezpieczający – Platforma Sp. z o.o. zawierająca Umowę Ubezpieczenia i zobowiązana do 
zapłaty składki na zasadach ogólnych określonych w Umowie Ubezpieczenia; 

11) Ubezpieczony – wskazana przez Ubezpieczającego osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolności do czynności 



prawnej, prowadząca przedsiębiorstwo, którego obrót za ostatni zamknięty rok obrachunkowynie 
przekracza 10.000.000 złotych; 

12) Ubezpieczyciel – Europ Assistance S.A. – Ubezpieczyciel, zarejestrowany w rejestrze handlu  
i spółek Nanterre pod numerem 451 366 405, z siedzibą we Francji, 1 Promenade de la 
Bonnette, 92230 Gennevilliers w którego imieniu działa Centrum Alarmowe w ramach realizacji 
umowy; 

13) Zdarzenie losowe – zdarzenie uprawniające Ubezpieczonego do skorzystania z interwencji 
specjalisty w przypadku ryzyka utraty lub dalszego uszkodzenia mienia znajdującego się  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Za zdarzenie losowe przyjmuje się: 
a) Dym –  lotny produkt niepełnego spalania ciał stałych, ciekłych oraz gazowych, który nagle 

wydobył się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej; 

b) Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu; 
c) Huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez 

IMiGW; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan 
faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; 

d) Kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia  
z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy 
użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w 
którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w 
wyniku rozboju, potwierdzone zgłoszeniem zaistniałego zdarzenia Policji; 

e) Lawinę lub inne siły przyrody – gwałtowną utratę stabilności i przemieszczanie się: 
spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby/gruntu, 
materiału skalnego, bądź ich mieszaniny; 

f) Nawalne opady śniegu – opad atmosferyczny, który swoim ciężarem spowodował 
uszkodzenie mienia znajdującego się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej albo 
pod wypływem swojego ciężaru spowodował przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie 
znajdujące się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i doprowadził do jego 
uszkodzenia, 

g) Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód 
płynących lub zbiornikach wód stojących na skutek opadów atmosferycznych, topnienia 
śniegu i lodu, zatorów lodowych oraz spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych 
lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; 

h) Pożar – działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska 
i rozprzestrzenił się o własnej sile; 

i) Przepięcie – gwałtowną zmianę napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodującą 
wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, określone przez 
producenta dla danego urządzenia; Ubezpieczyciel odpowiada za ryzyko przepięcia pod 
warunkiem wyposażenia mieszkania/domu/lokalu/budynku w odgromniki lub ochronniki 
przepięciowe; 

j) Sadza – czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania 
lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym gazu ziemnego lub węglowodorów), który 
nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych 
znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź powstał na skutek 
pożaru ubezpieczonego mienia; 

k) Trzęsienie ziemi – niespowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy 
ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu 
towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych; 

l) Uderzenie lub upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie 
obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub 
przewożonego nim ładunku na ubezpieczone mienie; 

m) Uderzenie pioruna – gwałtowne odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi 
bezpośrednio przez ubezpieczony obiekt, pozostawiające wyraźne ślady świadczące o jego 
działaniu w postaci śladów działania wysokiej temperatury, uszkodzeń mechanicznych; 

n) Uderzenie pojazdu mechanicznego – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot 
pojazdu drogowego lub szynowego nie należącego do Ubezpieczonego lub członków jego 
rodziny i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części pojazdu lub przewożonego 
nim ładunku, powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia, z wyłączeniem szkód w pojeździe i ładunku; za uderzenie pojazdu mechanicznego 



nie uważa się uderzenia przez pojazd należący do Ubezpieczonego, osób zamieszkujących 
na stałe, pracowników  lub osób, którym powierzono stałą ochronę miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

o) Wandalizm – bezprawne, celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie; 

p) Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); 
w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania 
szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych urządzeń uległy rozdarciu w takich 
rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie 
ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub 
aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne; 

q) Zalanie – wyciek wody, pary lub cieczy, która w sposób niezamierzony i niekontrolowany 
wydostała się z:  

i. rur dopływowych i odpływowych,  
ii. wyposażania na stałe połączonego z systemem rur (np. zmywarka), 
iii. instalacji centralnego ogrzewania, instalacji tryskaczowej lub gaśniczej, 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych jak również 
iv. nieumyślne pozostawienie odkręconych kranów lub innych zaworów wewnątrz 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 
v. zalanie wodą z opadów atmosferycznych, a także 
vi. zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie; 

r) Zamarzanie – uszkodzenia spowodowane mrozem polegające na pęknięciu znajdujących się 
wewnątrz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, jak również urządzeń 
kąpielowych, umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; 

s) Zapadanie się ziemi – nagłe obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych 
pustych przestrzeni w gruncie, które powstały wskutek procesów naturalnych, a nie  
w następstwie jakiejkolwiek działalności człowieka. 

 
Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

§ 3 
 
1. Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej, od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony przystąpił do Umowy Ubezpieczenia.  
2. Okres ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego, który został objęty ochroną ubezpieczeniową 

w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia wynosi 1 rok. Ochrona ubezpieczeniowa jest 
automatycznie przedłużana na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. 3, chyba 
że Ubezpieczony złoży wcześniej rezygnację z Ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa każdego Ubezpieczonego kończy się: 
1) w przypadku rozwiązania Umowy Ubezpieczenia wraz z ostatnim dniem okresu 

ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego; 
2) z chwilą likwidacji lub upadłości Ubezpieczonego; 
3) śmierci Ubezpieczonego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą; 
4) rezygnacji przez Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej, 

w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 

Rezygnacja z ubezpieczenia 
§ 4 

 
1. Ubezpieczony może  zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym momencie jej trwania, 

ze skutkiem na dzień, w którym wpłynęła rezygnacja do Ubezpieczającego. 
2. Ubezpieczony składa w tym celu oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na 

kolejny okres ubezpieczenia w formie pisemnej, elektronicznej lub przez telefon, o ile 
Ubezpieczający udostępni taką funkcjonalność. 

 
 
 
 



Wyłączenia odpowiedzialności 
§ 5 

 
1. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie powiadomił Centrum 

Alarmowego o zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia 
świadczenia w całości lub części jeżeli Ubezpieczony w ten sposób przyczynił się do zwiększenia 
szkody lub uniemożliwił ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia. 

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 
1)  w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie  

w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 
2)  wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, 

strajków, rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, powstań, rewolucji, 
demonstracji, 

3)  wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami 
przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych  
i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub 
formaldehydu, 

4)  w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego. 
3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia, które powstały w związku z:  

1)  remontami i bieżącymi naprawami przeprowadzanymi w miejscu prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

2)  umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego lub osób za 
których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania 
własne; w razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, odszkodowanie należy się, o ile jego 
zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności , 

3)  spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  
o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, 

4)  szkodami górniczymi w rozumieniu prawa górniczego,  
5)  szkodami powstałymi w wyniku rozłączenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, do naprawy których zobowiązane są właściwe służby publiczne lub 
administrator budynku, 

6)  szkodami powstałymi wskutek zawilgocenia lokalu i pomieszczeń w wyniku zalania wodą 
pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń 
instalacji czy elementów lokalu należał do Ubezpieczonego, 

7)  szkodami powstałymi wskutek przenikania wód gruntowych, 
8)  skutkami działania materiałów rozszczepialnych, 
9)  uszkodzeniami kanalizacji, rur instalacyjnych, gazowych i wodociągowych oraz podziemnych 

linii energetycznych oraz wszystkich tych instalacji, za naprawę lub konserwacje których 
odpowiadają administracja mieszkania lub właściwe służby pogotowia technicznego, wodno-
kanalizacyjnego, gazowego lub energetycznego,  

10) uszkodzeniami, o istnieniu, których Ubezpieczony wiedział przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. 

 
Obowiązki Ubezpieczonego 

§ 6 
 

1. W przypadku konieczności skorzystania z Assistance biurowego Ubezpieczony jest 
zobowiązany: 

1) przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie skontaktować 
się z Centrum Alarmowym czynnym przez całą dobę pod numerem telefonu: 

+48 (22) 203 75 61 
2) w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony 

obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 

3) przy zgłoszeniu szkody Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: 
a) numer NIP lub REGON, 
b) krótki opis zaistniałego zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, 
c) numer telefonu do skontaktowania się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego 

osobą, 
d) lokalizację miejsce zdarzenia, 



e) inne informacje niezbędne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania 
pomocy w ramach świadczonych usług; 

4) ponadto Ubezpieczony powinien: 
a) udzielić pracownikowi Centrum Alarmowego wyjaśnień dotyczących zdarzenia, 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i zakresu świadczeń, 
b) udzielić specjaliście lub lekarzowi przysłanemu przez Centrum Alarmowe wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw, 
c) nie powierzać wykonania świadczeń, do których spełnienia zobowiązany jest 

Ubezpieczyciel innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do 
spełniania świadczenia w okresie dwóch godzin od zawiadomienia o szkodzie (w 
razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym a Centrum Alarmowym) 
lub wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę, 

d) współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania 
zobowiązania. 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

§7 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest objęcie Ubezpieczonych przez Ubezpieczyciela ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka awarii sprzętu biurowego oraz sprzętu IT, uszkodzenia, zatrzaśnięcia, 
kradzieży kluczy lub uszkodzenia zamków w drzwiach wejściowych do miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także zdarzeń losowych. 

2. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terytorium RP. 
 

Usługi assistance 
§8 

 
1. W razie powstania szkody w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku 

wystąpienia zdarzenia losowego, Ubezpieczyciel organizuje Interwencję specjalisty, czyli 
organizuje i pokrywa do ustalonego limitu koszty dojazdu oraz robocizny specjalisty 
odpowiedniego ze względu na rodzaj szkody (hydraulika, technika urządzeń grzewczych  
i klimatyzacyjnych, elektryka, szklarza, stolarza). Koszty części zamiennych lub użytych 
materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi Ubezpieczony. 

2. Jeżeli w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego w miejscu prowadzenia działalności 
gospodarczej istnieje potrzeba zabezpieczenia ocalałego mienia, Centrum Alarmowe organizuje 
(do wyboru przez Ubezpieczonego) jedno ze świadczeń, opisanych w pkt. a) – c): 
a) Dozór mienia – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru mienia przez okres 

nie dłuższy niż 3 dni przez profesjonalną firmę ochroniarską, 
b) Transport mienia – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przewiezienia mienia 

Ubezpieczonego (z wyłączeniem kosztów związanych z wniesieniem mienia) z miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej do miejsca wyznaczonego przez Ubezpieczonego na 
terytorium RP, 

c) Przechowanie mienia – Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty przechowania 
mienia Ubezpieczonego w odpowiednim magazynie na terytorium RP, do ustalonego limitu, 
nie dłużej jednak niż przez 3 dni. 

3. Jeżeli na skutek zdarzenia losowego miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie nadaje 
się do użytkowania, na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe skontaktuje się z trzema 
agencjami wynajmu pomieszczeń użytkowych i przedstawi Ubezpieczonemu co najmniej trzy 
oferty agencji, przygotowane na podstawie specyfikacji określonej przez Ubezpieczonego. Koszty 
związane z lokalem zastępczym ponosi Ubezpieczony. 

4. Centrum Alarmowe zorganizuje pomoc profesjonalnej firmy sprzątającej, która zajmie się 
uprzątnięciem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji wystąpienia zdarzenia 
losowego. Warunkiem realizacji świadczenia jest pokrycie przez Ubezpieczonego wszelkich 
kosztów zorganizowanej usługi. 

5. W razie awarii sprzętu IT w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, Centrum Alarmowe 
organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny informatyka w celu naprawy sprzętu IT  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, 
organizuje i pokrywa koszty naprawy i transportu sprzętu IT do najbliższego serwisu 
naprawczego. Koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. 
Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji 



uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu 
potwierdzającego wiek sprzętu. 

6. W razie awarii sprzętu biurowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, Centrum 
Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dojazdu i robocizny serwisanta w celu naprawy sprzętu 
biurowego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli naprawa na miejscu nie jest 
możliwa, organizuje i pokrywa koszty naprawy i transportu sprzętu do najbliższego serwisu 
naprawczego. Koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Ubezpieczony. 
Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji 
uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu 
potwierdzającego wiek sprzętu. 

7. W przypadku uszkodzenia, zatrzaśnięcia, kradzieży kluczy lub uszkodzenia zamków w drzwiach 
wejściowych do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Centrum Alarmowe w ramach 
świadczenia Interwencja ślusarza organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz robocizny ślusarza 
do wysokości ustalonego limitu. Zakres świadczenia interwencja ślusarza nie obejmuje organizacji 
i pokrycia kosztów związanych z konserwacją mienia. Koszty części zamiennych pokrywa 
Ubezpieczony. 

8. Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego realizuje na życzenie Ubezpieczonego 
następujące usługi: 
a) Eko infolinia – w ramach usług Eko infolinii Centrum Alarmowe udzieli informacji  

w następującym zakresie: 

  działalności „Eko Biura” (informacje o ekologicznych postawach i działaniach, m.in. 
sposobach oszczędzania energii i surowców), 

  szkoleń promujących ekologię, 

  firm zajmujących się produkcją ekologicznych materiałów budowlanych oraz 
budownictwem ekologicznym/energooszczędnym, 

  firm oferujących ekologiczne rozwiązania dla biur, 

  dostępnych na rynku urządzeń ekologicznych oraz punktów, w których można je 
kupić, 

  oznaczeń wskazujących energooszczędność sprzętu elektronicznego, 

  firm organizujących wywóz sortowanych śmieci, 

  punktów skupu surowców wtórnych, 

  firm zajmujących się skupem i regeneracją zużytych tonerów, 

  punktów zbiórki zużytych żarówek, świetlówek, baterii i akumulatorów, 

  punktów zbiórki „elektrośmieci”, 

  firm zajmujących się odbiorem i utylizacją sprzętu elektronicznego, rozładowanych 
akumulatorów, baterii, żarówek energooszczędnych, itp., 

  samochodów ekologicznych - stosujących rozwiązania wpływające na zmniejszenie 
zużycia paliw oraz minimalizację produkcji spalin, 

  stacji, w których można zakupić biopaliwa, 

  możliwości zakupu samochodów elektrycznych oraz punktach ładowania 
akumulatorów do tych pojazdów, 

  szkoleń z zakresu ekologicznej i ekonomicznej jazdy, 

  funduszy unijnych na rzecz ekologicznych inwestycji, 

  instytucji udzielających dotacji i kredytów na kolektory słoneczne, 

  instytucji mogących wesprzeć realizację projektów ekologicznych w firmie, 

  instytucji, urzędów, w których można zgłosić naruszenia przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. 

W ramach Eko Infolinii realizacja świadczenia informacyjnego polega na telefonicznym 
udzieleniu przez Centrum Alarmowe informacji lub na przesłaniu Ubezpieczonemu treści 
informacji na wskazany przez niego adres e-mail lub numer fax. W zakresie Eko Infolinii 
nie występują limity świadczeń informacyjnych w ciągu roku ubezpieczeniowego. 

b) Infolinia gospodarcza – Centrum Alarmowe udostępni na życzenie Ubezpieczonego 
informacje dotyczące: 

  krajowych programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(przekazanie danych teleadresowych jednostek wojewódzkich zajmujących się 
programami unijnymi dla małych i średnich przedsiębiorstw we wskazanym 
województwie i kategorii branżowej), 

  krajowych programów Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(przekazanie danych teleadresowych firm specjalizujących się w pozyskiwaniu 



funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw we wskazanym 
województwie i kategorii branżowej), 

  kursów wymiany walut, 

  targów i konferencji branżowych organizowanych dla przedsiębiorców w kraju i za 
granicą, 

  danych teleadresowych: 
i.  Regionalnych Instytucji Finansujących (placówki partnerskie Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości), 
ii.  Punktów Konsultacyjno-Doradczych, 
iii.  Centrów Euro Info, 
iv.  Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
v.  Izb i urzędów skarbowych, 
vi.  Inspektoratów ZUS, 
vii.  Hoteli i centrów konferencyjnych, 
viii.  Instytucji zrzeszających przedsiębiorców, w tym izb gospodarczych, 
ix.  Polskich i obcych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz ich 

wydziałów ekonomicznych. 
 

Suma Ubezpieczenia 
§9 

 
1. Poniższe tabele określają sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń 

assistance oraz maksymalną ilość interwencji w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia, o którym 
mowa w §3 ust. 2. (w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego): 

ZDARZENIE 
UBEZPIECZENIOWE 

RODZAJ ŚWIADCZENIA  
LIMIT NA ZDARZENIE / LICZBA 

INTERWENCJI W ROCZNYM 
OKRESIE UBEZPIECZENIA 

Uszkodzenie mienia w 
miejscu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej wskutek 
zdarzenia losowego, 
tj. zalanie, pożar, itp. 

Interwencja specjalisty 400 PLN / 3 razy 

Świadczenia 
zamienne  

Dozór mienia 

1 000 PLN / 1 raz Transport mienia 

Przechowanie mienia 

Organizacja lokalu zastępczego 

Organizacja 
Organizacja profesjonalnej firmy 

sprzątającej 

Awaria sprzętu IT w 
miejscu prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Naprawa sprzętu IT 500 PLN / 2 razy 

Awaria sprzętu 
biurowego w miejscu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Naprawa sprzętu biurowego 400 PLN / 2 razy 

Uszkodzenie, 
zatrzaśnięcie, 
kradzież kluczy lub 
uszkodzenie zamków 
w drzwiach 
wejściowych do 
miejsca prowadzenia 
działalności 

Interwencja ślusarza w celu wymiany 
zamków 

500 PLN / 2 razy 



gospodarczej 

Na życzenie 
Ubezpieczonego 

Eko infolinia 

Bez limitu 

Infolinia gospodarcza 

 
2. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do 

jednego zdarzenia. 
 

Refundacje 
§ 10 

 
1. Jeżeli Ubezpieczony z powodów od niego niezależnych nie dopełnił obowiązków, o których mowa 

w § 5 oraz gdy poniósł koszty świadczeń, o których mowa w § 8 i chce zwrócić się o ich 
refundację powinien zgłosić roszczenie do Centrum Alarmowego. Dokumentację należy przesłać 
na adres: 

Europ Assistance Polska Sp. z o.o. 
Zespół ds. Likwidacji Szkód 

ul. Wołoska 5, budynek Taurus 
02–675 Warszawa 

refundacje@europ-assistance.pl 
 

2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia powinno zawierać: 
1) numer konta, na które powinna być zwrócona kwota poniesiona przez Ubezpieczonego, 
2) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia, 
3) dokumentację dotyczącą szkody zawierającą dokładny opis zdarzenia, 
4) oryginały wszystkich faktur, rachunków, dowodów wpłaty, które umożliwią określenie łącznych 

kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego. 
 

Zawiadomienia i świadczenia 
§ 11 

 
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela dla celów dowodowych 
powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 

 
Skargi i zażalenia 

§ 12 
 
1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Ubezpieczyciela skarg i zażaleń na 

zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez osoby lub jednostki działające  
w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela. 

2. Ubezpieczyciel jest zobowiązana rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
terminie 30 dni od daty jej wpływu do Ubezpieczyciela informując skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 
 
1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być stosowane w Umowie Ubezpieczenia warunki 

dodatkowe lub odmienne od przyjętych w niniejszych OWU. 
2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU muszą być wymienione w Umowie Ubezpieczenia pod 

rygorem nieważności. 
3. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest 

prawo polskie. 
4. Spory wynikające z Umów Ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe dla miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, w postępowaniu cywilnym procesowym. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWUzastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 



6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „OFFICE ASSISTANCE” dla Klientów Platforma Sp.  
z o.o. wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r. 

 


