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Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 

 
1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów Umowy, ustala się, że 

ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu będące 
bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów lub zamieszek społecznych.  

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: 
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych 

działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli; 
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub 

zminimalizowania skutków zakłóceń; 
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie 

strajku lub przeciwstawienie się lokautowi; 
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu 

zminimalizowania skutków takich czynności. 
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności; 
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną 

władzę; 
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek 

płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli. 
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim 

następstwem: 
1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, 

powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia 
przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,  

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem 
skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2, 

5. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej Klauzuli może zostać wypowiedziana w 
dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia za pisemnym zawiadomieniem wysłanym drugiej 
stronie listem poleconym, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

6. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia jak 
uzgodniony w UMOWIE GENERALNEJ. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w 
nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na 
warunkach niniejszej Klauzuli. 


