
Raport bieŜący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. 
Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
Vienna Insurance Group 
 
Zarząd INPRO SA („Spółka”) informuje, iŜ w dniu 21 marca 2011r. podpisał z InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 
(„Ubezpieczyciel”) cztery polisy ubezpieczeniowe: 
 
I. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – polisa nr FP-C 004537  na 
następujących warunkach: 

a) Ubezpieczający: INPRO SA  
b) Ubezpieczony: INPRO SA 
c) Miejsce ubezpieczenia:  Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 (siedziba Spółki) 

Gdynia, Powstania Śląskiego 10c/7 (lokal mieszkalny) 
Gdynia, ul. Widna 11h/23 (lokal mieszkalny) 
Kolbudy, ul. Przemysłowa 10 (dzierŜawiona hala 
produkcyjna) 
Budowy na terenie Polski 

d) przedmiot ubezpieczenia:  i. budynki i budowle;  
ii. maszyny, urządzenia, wyposaŜenie 
iii. niskocenne składniki majątku 
iiii. środki obrotowe 
iiiii. gotówka 
iiiiii. mienie pracownicze 

e) okres ubezpieczenia:  od 5 marca 2011r. godz. 00:00 do 4 marca 2012r. godz. 24:00 
f) suma ubezpieczenia mienia w odniesieniu do punktów opisanych w literze d):  
                                                   i. 5.740.000zł 

ii. 4.183.811zł 
iii. 50.000zł 
iiii. 50.000zł 
iiiii. 10.000zł 
iiiiii. 163.000zł 

g) składka ubezpieczeniowa: 2.040,00zł płatna w równych ratach:  
I rata w kwocie 510,00 zł płatna do dnia 31.03.2011r,  
II rata w kwocie 510,00 zł płatna do dnia 05.06.2011r,  
III rata w kwocie 510,00 zł płatna do dnia 05.09.2011r,  
IV rata w kwocie 510,00 zł płatna do dnia 05.12.2011r. 
przelewem na konto InterRisk SA Vienna Insurance Group 

h) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych) i jest umową typową zawieraną w tego typu 
transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: suma 
ubezpieczenia nie obejmuje podatku VAT; maksymalna suma ubezpieczenia mienia 
pracowniczego na 1 pracownika wynosi 1.000zł; Ubezpieczyciel pokrywa koszty 
opłat straŜy poŜarnej związanych z akcją gaśniczą oraz koszty zuŜytych podczas 
akcji materiałów gaśniczych; Ubezpieczyciel pokryje koszty z tytułu pracy w 
godzinach nadliczbowych, koszty frachtu ekspresowego oraz koszty zabezpieczenia 
mienia przed uszkodzeniem; ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w wyniku 
pośredniego uderzenia pioruna; występuje ochrona ubezpieczeniowa szkód 
związanych z prowadzeniem drobnych prac remontowo-modernizacyjnych 
(podsuma 100.000zł); wysokość szkody w mieniu będzie ustalana dla budynków i 



budowli według całkowitych kosztów odbudowy, a dla innych środków trwałych 
według całkowitych kosztów naprawy lub nabycia nowego środka; automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie nowo nabyte środki trwałe i 
koszty inwestycji (do limitu 20% sumy ubezpieczenia); Ubezpieczyciel jest wolny 
od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego 
niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego; polisa została wystawiona na 
podstawie noty pokrycia z dnia 04.03.2011r.  

i) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe 
przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej 
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro 

j) brak zastrzeŜenia warunku lub terminu. 
 
 
II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – polisa nr OC-C 003923  na następujących 
warunkach: 

a) Ubezpieczający: INPRO SA  
b) Ubezpieczony: INPRO SA 
c) Zgłoszona do ubezpieczenia działalność:   budownictwo mieszkaniowe, 

budownictwo ogólne, działalność deweloperska, zarządzanie własnymi 
nieruchomościami PKD 4521a 

d) okres ubezpieczenia:  od 5 marca 2011r. godz. 00:00 do 4 marca 2012r godz. 24:00. 
e) suma ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna do 3.000.000zł, ryzyka dodatkowe: 

OC pracodawcy 500.000zł; OC za szkody środowiskowe 500.000zł; OC za 
podwykonawców 1.000.000zł;   

f) składka ubezpieczeniowa: 9.500,00zł,  płatna w IV równych ratach w następujących 
terminach: 
I rata: 2.375,00 PLN płatna do dnia 31.03.2011r. 
II rata: 2.375,00 PLN płatna do dnia 05.06.2011r. 
III rata: 2.375,00 PLN płatna do dnia 05.09.2011r. 
IV rata: 2.375,00 PLN płatna do dnia 05.12.2011r. 
przelewem na konto InterRisk SA Vienna Insurance Group 

g) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU 
odpowiedzialności cywilnej) i jest umową typową zawieraną w tego typu 
transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: 
ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z tytułu czynu 
niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) oraz OC z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
cywilna kontraktowa) i z tytułu wprowadzenia do obrotu określonego w umowie 
ubezpieczenia produktu (odpowiedzialność cywilna za produkt); odmiennie, niŜ 
stanowi par. 2 pkt 22 OWU za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wystąpienie 
szkody w okresie ubezpieczenia, rodzącej odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego i pozostającej w związku z prowadzoną działalnością lub 
posiadanym mieniem; w razie wątpliwości co do momentu wystąpienia szkody 
osobowej uwaŜa się, Ŝe szkoda osobowa wystąpiła w momencie, gdy poszkodowany 
po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były 
podstawą roszczenia; wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny np. 
wskutek tego samego błędu projektowego, produkcyjnego lub błędu w instrukcji 
uŜytkowania, jak równieŜ wskutek dostarczenia serii produktów posiadających tą 
samą wadę niezaleŜnie od chwili ich wstąpienia traktuje się jako jedno zdarzenie, a 
za chwilę jego wystąpienia przyjmuje się chwilę, gdy powstała pierwsza z nich; 



ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z serii pod warunkiem, iŜ 
pierwsza z nich powstała w trakcie okresu ubezpieczenia; w przypadku, gdy 
pierwsza szkoda w serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a 
ubezpieczający nie był w tym czasie ubezpieczony w InterRisk S.A. Vienna 
Insurance Group, odpowiedzialność obejmuje wszystkie szkody z serii, licząc od 
pierwszej powstałej w okresie ubezpieczenia. 

h) ubezpieczenie obejmuje równieŜ OC z tytułu:  
a. administrowania własnymi budynkami – limit 200.000zł 
b. wadliwego wykonania prac lub usług – limit 1.000.000zł 
c. najmowania nieruchomości – limit 1.000.000zł 
d. szkód w obcych środkach transportu na skutek prac przeładunkowych – limit 

500.000zł 
e. szkód w podziemnych instalacjach i urządzeniach – limit 1.000.000zł 
f. zalania przez nieszczelny dach oraz na skutek awarii instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz c.o.; 
wszelkie wskazane w umowie limity dotyczą limitu na jedne lub wszystkie 
zdarzenia; polisa została wystawiona na podstawie noty pokrycia z dnia 
04.03.2011r.  

i) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe 
przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej 
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro 

j) brak zastrzeŜenia warunku lub terminu. 
 
III. ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku – polisa nr KR-C 003559  na 
następujących warunkach: 

a) Ubezpieczający: INPRO SA  
b) Ubezpieczony: INPRO SA 
c) Miejsce ubezpieczenia:  Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 (siedziba Spółki) 

Gdynia, Powstania Śląskiego 10c/7 (lokal mieszkalny) 
Gdynia, ul. Widna 11h/23 (lokal mieszkalny) 
Kolbudy, ul. Przemysłowa 10 (dzierŜawiona hala 
produkcyjna) 
Budowy na terenie Polski 

d) przedmiot ubezpieczenia:  i. maszyny, urządzenia, wyposaŜenie;  
ii. środki obrotowe 
iii. gotówka od kradzieŜy z włamaniem  
iiii. gotówka od rabunku z lokalu 
iiiii. gotówka podczas transportu na obszarze RP 

e) okres ubezpieczenia:  od 5 marca 2011r. godz. 00:00 do 4 marca 2012r. godz. 24:00 
f) suma ubezpieczenia mienia w odniesieniu do punktów opisanych w literze d):  
                                                    i. 65.000zł 

ii. 15.000zł 
iii. 10.000zł 
iiii. 10.000zł 
iiiii. 10.000zł 

g) składka ubezpieczeniowa: 675,00zł, płatna w czterech równych ratach: 
I rata 169,00 zł płatna do dnia  31.03.2011r. 
II rata 169,00 zł płatna do dnia  05.06.2011r. 
III rata 169,00 zł płatna do dnia  26.09.2011r. 
IV rata 168,00 zł płatna do dnia   26.12.2011r.  



przelewem na konto InterRisk SA Vienna Insurance Group 
h) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU mienia od 

kradzieŜy z włamaniem i rabunku) i jest umową typową zawieraną w tego typu 
transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: suma 
ubezpieczenia nie obejmuje podatku VAT; zakres ubezpieczenia został rozszerzony 
o szkody powstałe wskutek wandalizmu – limit do wysokości sumy ubezpieczenia; 
ubezpieczeniem objęte są szyby od stłuczenia – limit 10.000zł; wysokość szkody w 
mieniu będzie ustalana dla budynków i budowli według całkowitych kosztów 
odbudowy, a dla innych środków trwałych według całkowitych kosztów naprawy 
lub nabycia nowego środka; Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa reprezentantów 
Ubezpieczającego; polisa została wystawiona na podstawie noty pokrycia z dnia 
04.03.2011r.  

i) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe 
przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej 
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro 

j) brak zastrzeŜenia warunku lub terminu. 
 
IV. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – polisa nr EEI-C 002920  na 
następujących warunkach: 

a) Ubezpieczający: INPRO SA  
b) Ubezpieczony: INPRO SA 
c) Miejsce ubezpieczenia:  Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 (siedziba Spółki) 

Gdynia, Powstania Śląskiego 10c/7 (lokal mieszkalny) 
Gdynia, ul. Widna 11h/23 (lokal mieszkalny) 
Kolbudy, ul. Przemysłowa 10 (dzierŜawiona hala 
produkcyjna) 
Budowy na terenie Polski 

d) przedmiot ubezpieczenia:  i. sprzęt elektroniczny stacjonarny   
ii. sprzęt elektroniczny przenośny 

e) okres ubezpieczenia:  od 5 marca 2011r. godz. 00:00 do 4 marca 2012r. godz. 24:00 
f) suma ubezpieczenia mienia w odniesieniu do punktów opisanych w literze d):  
                                                   i. 193.910zł 

ii. 98.692zł 
g) składka ubezpieczeniowa: 1.666,00zł, płatna w 4 ratach:  

I rata - 417,00 zł - płatna do dnia 31.03.2011 r. 
II rata - 417,00 zł - płatna do dnia 05.06.2011 r. 
III rata - 416,00 zł - płatna do dnia 05.09.2011 r. 
IV rata -416,00 zł- płatna do dnia 05.12.2011r. 
przelewem na konto lnterRisk SA Vienna Insurance Group. 

h) warunki umowy – Umowa posiada zapisy standardowe (zgodnie z OWU sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk) i jest umową typową zawieraną w tego typu 
transakcjach. Dodatkowo zawiera między innymi następujące postanowienia: suma 
ubezpieczenia nie obejmuje podatku VAT; w umowie zastosowano franszyzy 
redukcyjne odnoście przedmiotu ubezpieczenia opisanego w literze d) pkt i w 
kwocie 300 zł, zaś w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia opisanego w literze 
d) punkt ii)  10% szkody nie mniej niŜ 300 zł; ubezpieczenie sprzętu przenośnego od 
upuszczenia – udział własny w szkodzie Ubezpieczonego wynosi 20%; w przypadku 
utraty sprzętu wskutek kradzieŜy z włamaniem lub rabunku udział własny 
Ubezpieczonego wyniesie 20% szkody; objęcie ubezpieczeniem szkody w 



przenośnym sprzęcie uŜywanym do prac słuŜbowych poza terytorium RP; 
odpowiedzialność za szkody w sprzęcie powstałe w czasie tymczasowego 
magazynowania lub chwilowej przerwy w uŜytkowaniu; wysokość szkody w mieniu 
będzie ustalana dla budynków i budowli według całkowitych kosztów odbudowy, a 
dla innych środków trwałych według całkowitych kosztów naprawy lub nabycia 
nowego środka; automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie 
nowo nabyte środki trwałe i koszty inwestycji (do limitu 20% sumy ubezpieczenia); 
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy 
umyślnej lub raŜącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego; polisa została 
wystawiona na podstawie noty pokrycia z dnia 04.03.2011r.  

i) brak postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość moŜe 
przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej 
wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro 

j) brak zastrzeŜenia warunku lub terminu. 
 
Kryterium uznania umów opisanych w punktach I - IV powyŜej  za umowy znaczące jest 
łączna wartość przedmiotu tych umów rozumianych jako podana w nich suma wartości kwot  
ubezpieczenia, która  przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.  
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała umowy z InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na łączną kwotę 15.599.413zł (wynikającą z 
wysokości sum ubezpieczenia zawartych w umowach opisanych  punkach do I do IV 
powyŜej). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy 
jest umowa opisana w punkcie I w niniejszego komunikatu. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  
 


