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Konstrukcja ścian, sufitów, podłóg i dachów

§ 1
Ściany, sufity, podłogi i dachy lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów 
i według technologii właściwej dla danego typu obiektu. Lokale wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub 
z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele 
foliowe, namioty) nie są uważane za należycie zabezpieczone, z zastrzeżeniem § 7.

 
Zabezpieczenie okien i innych zewnętrznych otworów

§ 2
Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być  
w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte.

§ 3
1. Okna i inne zewnętrzne otwory w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być na całej 

powierzchni zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo odporności 
na włamanie wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub inną jednostkę uprawnioną do certyfikacji, 
szybami o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby 
przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. 

2. Kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje oraz okiennice powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co 
najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co 
najmniej 2 klasy. Elementy krat nie mogą być łączone na połączenia śrubowe lub wkręty, chyba że są trwale 
zablokowane przed odkręceniem. Okiennice nie mogą być tak osadzone, aby było możliwe wyjęcie okiennic  
z zawiasów bez ich uszkodzenia.

3. Wymogi określone w ust. 1 i 2 powyżej dotyczą lokali znajdujących się w piwnicach, suterenach i na parterach,  
a także lokali na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych pod nimi lub obok nich 
przybudówek, balkonów, tarasów i dachów.

§ 4
1. Postanowienia § 3 nie mają zastosowania w lokalach, w których ustanowiono stały dozór dla danego lokalu, albo 

w lokalach zaopatrzonych w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

2. Urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być uznane za czynne tylko pod 
warunkiem, że:

1) jest włączone w stan gotowości do odbioru bodźców sygnalizujących zagrożenie nieupoważnionego 
przekroczenia chronionego obszaru i przekazywania ich w formie określonej w konstrukcji do wyznaczonego 
miejsca lub wywołuje alarm lokalny,

2) zostało zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,

3) pełna kontrola działania systemu jest dokonywana w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy, a czujek i torów 
transmisji - nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez serwisanta urządzeń alarmowych.

 Załącznik Nr 1 do Ogólnych  
Warunków Ubezpieczenia  
Hestia Biznes obowiązujących od dnia  
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Wymogi Zabezpieczenia Mienia  
przed Kradzieżą z Włamaniem 



PAB/OW027/1809

6665

Konstrukcja i zabezpieczenie drzwi zewnętrznych

§ 5
1. Wszystkie drzwi zewnętrzne (w tym drzwi tarasowe oraz balkonowe) w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone 

mienie, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby nie było 
możliwe:

1) wyłamanie ich lub wyważenie bez użycia siły lub narzędzi pozostawiających widoczne ślady, 

2) wyjęcie ich z zawiasów bez uszkodzenia,

3) otwarcie ich bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.

2. Jeżeli przepisy wewnętrzne Ubezpieczającego nie przewidują bardziej skutecznych zamknięć - drzwi zewnętrzne do 
lokalu powinny być zamknięte na co najmniej:

1) dwa zamki wielozastawkowe lub

2) jeden zamek atestowany (zamek wraz z wkładką), lub

3) dwie kłódki posiadające certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy umieszczone na 
oddzielnych skoblach, lub

4) jeden zamek wielozastawkowy i jedną kłódkę posiadającą certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co 
najmniej 2 klasy, lub

5) jeden zamek wielozastawkowy - wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczone mienie znajduje się w lokalu 
mieszczącym się w budynku biurowym, galerii, centrum handlowym lub handlowo-rozrywkowym, dla którego 
ustanowiono stały dozór, lub

6) jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego niż klucz (karta magnetyczna, kod 
cyfrowy, czytnik biologiczny, np. linii papilarnych, tęczówki itp.) - wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczone 
mienia znajduje się w lokalu w którym ustanowiono stały dozór, albo w lokalu wyposażonym w czynne 
przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

3. Drzwi oszklone, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2 powyżej, powinny być na powierzchni oszklonej 
zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo odporności na 
włamanie wydane przez Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub inną jednostkę uprawnioną do certyfikacji, szybami 
o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, co najmniej klasy P3 lub okiennicami w taki sposób, aby 
przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Elementy krat nie mogą być 
łączone na połączenia śrubowe lub wkręty, chyba że są trwale zablokowane przed odkręceniem. Okiennice nie 
mogą być tak osadzone, aby było możliwe wyjęcie okiennic z zawiasów bez ich uszkodzenia. 

4. Postanowienia ust. 3 powyżej nie mają zastosowania w lokalach, w których ustanowiono stały dozór dla danego 
lokalu, albo w lokalach wyposażonych w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe.

5. W przypadku określonym w ust. 4 powyżej stosuje się postanowienia § 4 ust. 2.

6. Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki (zasuwy), które można otworzyć bez klucza przez otwór wybity 
w szybie.

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

 
Zabezpieczenie kluczy

§ 6
1. Klucze do lokalu objętego ubezpieczeniem oraz klucze do urządzeń służących do przechowywania wartości 

pieniężnych powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich 
osobom nieuprawnionym. 

2. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) Ubezpieczający po otrzymaniu o tym 
wiadomości zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki.

 
Zabezpieczenie mienia znajdującego się w innym miejscu niż lokal

§ 7
1. Przy ubezpieczeniu mienia znajdującego się w innym miejscu niż lokal, za należyte zabezpieczenie uważa się teren 

(plac, parking) oświetlony w porze nocnej, znajdujący się pod stałym dozorem, w całości ogrodzony parkanem, 
siatką drucianą lub płotem o wysokości co najmniej 160 cm. Ogrodzenie nie może być w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, przerwane lub niepełne. Brama na teren, na którym przechowywane jest mienie, powinna być 
zamykana na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę posiadającą certyfikat zgodności  
z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy.
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2. W przypadku ubezpieczenia pojazdów, nie mogą znajdować się w nich kluczyki od stacyjek zapłonowych, wszystkie 
posiadane systemy zabezpieczające powinny być uruchomione, a drzwi powinny być zamknięte na zamek 
fabryczny.

3. Przy wyjeździe Ubezpieczający lub inne upoważnione przez niego osoby zobowiązane są sprawdzić, czy osoba 
wyprowadzająca pojazd lub mienie jest do tego uprawniona.

 
Konstrukcja zamków, kłódek i uchwytów

§ 8
1. Zamki, kłódki i uchwyty zastosowane do zamknięcia ubezpieczonego mienia powinny odpowiadać następującym 

wymogom:

1) zamkiem wielozastawkowym jest zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe 
do trzonu;

2) kłódki mające certyfikat zgodności z PN-EN 12320:2002 co najmniej 2 klasy powinny spełniać wymogi 
zabezpieczenia zarówno w przypadku próby otwarcia ich wytrychem, jak przy zamkach opisanych w pkt 1) 
powyżej;

3) uchwyty do mocowania kłódek powinny być wykonane z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi 
lub krat w sposób uniemożliwiający jego oberwanie, ukręcenie lub obcięcie. Grubość płaskownika i otwór do 
wprowadzenia kabłąka lub bolca powinien odpowiadać parametrom kłódki. 

2. Atestowane zamki powinny posiadać atest określający stopień odporności na włamanie wystawiony przez 
upoważniony podmiot.

Zabezpieczenie wartości pieniężnych oraz maksymalne  
sumy ubezpieczenia

 
Przechowywanie wartości pieniężnych 

§ 9
1. Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych powinny być w należytym stanie 

technicznym, zamknięte w sposób przewidziany konstrukcją, w tym na wszystkie zamki.

2. Wszystkie urządzenia i systemy alarmowe chroniące urządzenia lub pomieszczenia, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, powinny być w należytym stanie technicznym oraz uruchomione. 

3. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na 
jedno urządzenie lub pomieszczenie zabezpieczające ograniczony jest do:

1) 100 000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach do przechowywania wartości o klasie 
odporności I-IV potwierdzonej atestem lub certyfikatem upoważnionego podmiotu;

2) 150 000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach lub pomieszczeniach do 
przechowywania wartości o klasie odporności V lub wyższej potwierdzonej atestem lub certyfikatem 
upoważnionego podmiotu;

3) 30 000 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach do przechowywania wartości bez 
udokumentowanej klasy odporności na włamanie (szafy stalowe, szafy stalowo-betonowe, szafy pancerne  
i sejfowe). Przez brak możliwości określenia klasy odporności na włamanie rozumie się brak dokumentów  
(atestów, informacji na tabliczce znamionowej urządzenia) świadczących o klasie urządzenia;

4) 2500 zł - dla wartości pieniężnych przechowywanych w kasecie stalowej lub kasie fiskalnej.

4. Urządzenia o masie do 1 tony (za wyjątkiem kaset stalowych i kas fiskalnych) służące do przechowywania wartości 
pieniężnych muszą być trwale przymocowane do ściany lub innego elementu konstrukcyjnego budynku.

5. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku w lokalu maksymalna suma ubezpieczenia ograniczona jest do 
100 000 zł na lokalizację.

6. Wartości pieniężne mogą się znajdować poza urządzeniami lub pomieszczeniami wymienionymi w ust. 3 powyżej 
wyłącznie w przypadku wykonywanych przez Ubezpieczającego czynności liczenia lub transportu wewnątrz 
ubezpieczonego lokalu oraz w pomieszczeniu kasowym w czasie trwania obsługi kasowej. W takim przypadku 
Ubezpieczający winien zapewnić dodatkową ochronę fizyczną (dodatkowa osoba).


