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Klauzula 503 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  

 

Z zastrzeżeniem pozostałych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników o Umowy 

Generalnej niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku 

przedmiotów ubezpieczonych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia wskazanym we wniosku, jednakże 

pod warunkiem, że: 

1. Ubezpieczone mienie znajduje się w lokalach (pomieszczeniach) czynnych i należycie 

zabezpieczonych. Ściany, sufity, podłogi i dachy tych lokali oraz piwnice nie mogą posiadać 

niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia bez 

włamania. Pomieszczenia wykonane z siatki drucianej, z innych konstrukcji ażurowych, z folii itp. nie są 

pomieszczeniami należycie zabezpieczonymi. 

2. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu albo do pomieszczenia, w którym znajduje się 

ubezpieczone mienie, są w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i 

zamknięte, aby ich wyłamanie i wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - 

bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy. 

3. Jeśli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć, drzwi 

zewnętrzne są zamknięte co najmniej na dwa różne zamki wielozapadkowe lub dwie różne kłódki 

(bezkabłąkowe) wielozapadkowe zawieszone na oddzielnych skoblach. Brak drugiego zamka lub kłódki 

może być zastąpiony ustanowieniem dozoru lub założeniem alarmu, przy czym w takiej sytuacji nie 

przysługuje Ubezpieczającemu zniżka za zastosowanie w/w środków bezpieczeństwa. 

4. W drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu 

od wewnętrznej strony lokalu. 

5. Drzwi oszklone nie są zaopatrzone w zamki - zasuwy, które można otworzyć bez klucza przez otwór 

wybity w szybie. 

6. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory oszklone w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone 

mienie, są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte. 

7. Wszystkie zewnętrzne otwory oszklone, także drzwi oszklone, w lokalach na parterze oraz na 

wszystkich wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi tarasów, 

przybudówek itp. są zabezpieczone stałymi lub ruchomymi kratami, żaluzjami stalowymi lub 

okiennicami. Oszklenie otworów szybami wzmocnionymi - klasy co najmniej P-3 posiadającymi atest 

Centralnego Laboratorium Kryminalistyki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej - uważa się za 

wystarczające. 

8. Kraty, żaluzje i okiennice są takiej konstrukcji i tak założone, że przedostanie się do wnętrza nie jest 

możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi. 

9. Jeżeli sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne nie są wmurowane w ściany, muszą być przytwierdzone 

śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz, 

10. Jeżeli objęty ubezpieczeniem lokal połączony jest z lokalem należącym do innej osoby drzwiami, 

oknami lub i innymi otworami, to otwory te muszą być zamurowane co najmniej na grubość jednej 

cegły lub zabezpieczone co najmniej w sposób określony w ust. 1-9 powyżej. 

11. Ubezpieczający zawiadomi policję natychmiast po stwierdzeniu straty lub szkody spowodowanej 

kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. 

12. Zabezpieczenie obiektu polegające na ustanowieniu dozoru fizycznego lub zainstalowaniu alarmu 

przeciwkradzieżowego, jest uważane za spełnienie wymogow określonych w pkt. 3 do 10. 


