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PRACA MAI INSURANCE BROKERS W OKRESIE STANU EPIDEMII
Działając zgodnie z zaleceniami ustawy z 2 marca 2020 pracownicy MAI Insurance Brokers Poland wykonują swoje obowiązki służbowe pracując zdalnie.
Podejmujemy wszelkie działania, by mimo tych zmienionych warunków realizować wszystkie nasze zadania i reagować na zmieniające się potrzeby
klientów. Nasi pracownicy są dostępni pod numerami telefonów komórkowych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkieletowa załoga biura
zapewnia obsługę zasobów informatycznych a także przyjmuje i wysyła przesyłki pocztą tradycyjną, jeśli taka potrzeba zachodzi. Tele- i
wideokonferencje są przez nas organizowane i uczestniczymy w takich spotkaniach organizowanych z naszymi klientami, ubezpieczycielami i
likwidatorami szkód.
Również zakłady ubezpieczeń zmieniły swój sposób pracy i wykonują swoje obowiązki zdalnie.
Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować wpływ stanu epidemii na jakość naszej pracy, jednak należy się liczyć z wydłużeniem niektórych
czynności obsługowych w związku z możliwym wydłużeniem czasu reakcji i opóźnieniami w procesach decyzyjnych. Prosimy o planowanie spraw
związanych z umowami ubezpieczenia z nieco większym wyprzedzeniem niż w okresie przed epidemią.
Spotkania bezpośrednie z klientami, w tym oględziny i wdrożenia programów ubezpieczeń, ze względów bezpieczeństwa zostają wstrzymane. Mamy
nadzieję, że poprawa sytuacji epidemiologicznej oraz idące za tym wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pozwolą wkrótce
na przywrócenie tej metody kontaktu.
Większość dokumentów związanych z umową ubezpieczenia jest obecnie wymieniana w postaci cyfrowej. Wewnętrzne procedury różnych zakładów
ubezpieczeń mogą się w tym zakresie różnić. Możliwe jest nadal otrzymanie dokumentów na papierze, jednak należy się liczyć z wydłużonym czasem
oczekiwania na ich otrzymanie.
Przypominamy, że wystawienie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń, jednak to nie ów
dokument stanowi o ważności umowy ubezpieczenia. Polisa stanowi jedynie dokument
(ad probationem) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Niektóre zakłady ubezpieczeń na szerszą skalę stosują formę elektroniczną
dokumentów (opatrzoną kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym). Forma ta jest równoważna (z mocy ustawy oraz dyrektywy UE) formie pisemnej.

PROCES LIK WIDACJI SZKÓD W STANIE EPIDEMII

Sposób przyjęcia formy postępowania w procesie likwidacji szkód zależy od
polityki danego zakładu ubezpieczeń oraz indywidualnej decyzji
w przypadku danej szkody. W obecnej sytuacji przytłaczająca większość
przypadków szkód jest rozpatrywana zdalnie w oparciu o dokumenty
przedstawione w sprawie oraz informacje pozyskane w czasie
tele- i wideokonferencji. Nadal możliwe są indywidualne przypadki szkód,
które wymagają osobistego kontaktu przedstawiciela zakładu ubezpieczeń
z poszkodowanym. W takich przypadkach osoby dokonujące oględzin
w imieniu zakładu ubezpieczeń są obowiązane przestrzegać zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z epidemią.
Pracownicy MAI Insurance Brokers Poland pracując zdalnie wspierają
klientów w procesach likwidacji szkód i negocjacjach z ubezpieczycielami.

EPIDEMIA COVID-19 W PORÓWNANIU Z ZAKRESEM UBEZPIECZENIA

WYBRANE RODZAJE UBEZPIECZEŃ
W przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia i każdej polisy sugerujemy kontakt z brokerem aby dokonać
indywidualnej analizy przypadku zdarzenia lub ocenić uzyskać opinię dotyczącą zakresu ubezpieczenia.
Poniższe informacje mają charakter ogólny i nie przesądzają o zakresie ubezpieczenia w każdej umowie
ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia od wymienionych zdarzeń losowych (tzw.
ubezpieczenie od ryzyk nazwanych) szkody spowodowane przez wirusy nie
znajdują się w katalogu ubezpieczonych zdarzeń.

UBEZPIECZENIE MIENIA

W przypadku ubezpieczenia w zakresie od tzw. wszystkich ryzyk należy każdorazowo przeanalizować warunki
ubezpieczenia mające zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia. W zależności od zakładu ubezpieczeń szkody
spowodowane przez wirusy mogą być wprost wyłączone z zakresu ochrony albo nie być wymienione wśród
wyłączeń polisowych.
Natomiast prawie wszystkie warunki ubezpieczenia zawierają wyłączenie szkód w przypadku mienia wyłączonego
z produkcji. Najczęściej za dopuszczalną granicę okresu przestoju uznaje się 30 dni.
W przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek tego
stanu nadzwyczajnego są objęte zakresem ubezpieczenia (w przeciwieństwie do dwóch pozostałych stanów
nadzwyczajnych – wojennego i wyjątkowego).
Ubezpieczenie to ma zapewnić wyrównanie strat ﬁnansowych
przedsiębiorstwa w wyniku przerwy w działalności lub zmniejszenia
UBEZPIECZENIE UTRAT Y ZYSKU
skali działalności, które są następstwem zdarzenia ubezpieczonego w
ramach ubezpieczenia mienia.
Wystąpienie takiego zdarzenia (np. pożar) powoduje odpowiedzialność polisową ubezpieczyciela w zakresie
ubezpieczenia mienia, a skutki ﬁnansowe – odpowiedzialność ﬁnansową w zakresie ubezpieczenia utraty zysku.
Należy jednak podkreślić, że przestój przedsiębiorstwa spowodowany decyzją administracyjną lub innymi
okolicznościami związanymi z epidemią, ale bez wystąpienia ubezpieczonej straty w mieniu, NIE JEST
ubezpieczony.

UBEZPIECZENIE OC W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Roszczenia za skutki przeniesienia chorób zakaźnych są jednym ze standardowych wyłączeń w warunkach
ubezpieczenia występującym u większości zakładów ubezpieczeń. Jednak najczęściej wyłączenie to jest
ograniczone do przypadków, gdy ubezpieczony (sprawca) o chorobie wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Wpływ epidemii na działalność przedsiębiorcy i wynikające z tego roszczenia o niewykonanie umowy muszą być
każdorazowo przeanalizowane uwzględniając czy zdarzenie takie nie stanowi przypadku siły wyższej. Stan taki
uwalniałby przedsiębiorcę od odpowiedzialności. Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej zapewnia także ochronę dla kosztów obrony przed roszczeniami.
Jeżeli w związku z epidemią ﬁrma zmienia zakres działalności, należy poinformować o tym MAI. Postaramy się
uzyskać u ubezpieczyciela potwierdzenie ochrony dla nowych aktywności lub propozycję rozszerzenia polisy.

OC

UBEZPIECZENIE CARGO
Ubezpieczenie ładunków w czasie transportu (zwane ubezpieczeniem cargo) obejmuje swoim
zakresem utratę lub uszkodzenie mienia w wyniku zaistnienia ubezpieczonego wypadku. Zakres
ubezpieczonych wypadków jest określony w warunkach ubezpieczenia.Ubezpieczenie obejmuje
zadeklarowaną trasę przewozu, zazwyczaj wraz z czynnościami załadunku i rozładunku, a także okresy
międzyskładowania wynikające z normalnej organizacji takiego przewozu.
W wyniku epidemii COVID-19 wiele procesów związanych z transportem uległo zmianie,
wprowadzone kontrole na granicach spowodowały wydłużenie czasu przewozu, w miejscach
przeładunku mogą się zgromadzić większe niż zazwyczaj ilości towaru, a także trasy przewozu mogą
ulec zmianie. Wszystkie te okoliczności mogą doprowadzić do sytuacji, gdy zawarta umowa
ubezpieczenia nie będzie obejmować zdarzeń szkodowych lub odszkodowanie nie w pełni pokryje
poniesione straty. Wynika to z standardowych ograniczeń w warunkach polisowych – szkody, których
przyczyną jest opóźnienie w dostawie nie są ubezpieczone, polisy zawierają limity odpowiedzialności
dla pojedynczego miejsca składowania, a okres ubezpieczenia transportu kończy się z chwilą
wyładunku w miejscu innym niż zakładano.
Wszystkie te sytuacje wymagają stałego monitorowania ładunków, a w sytuacjach odbiegających
od zadeklarowanych przy zawieraniu ubezpieczenia wymagają powiadomienia o tym fakcie lub
zamiarze brokera lub zakładu ubezpieczeń aby uzyskać zgodę na zmianę w umowie ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE W OKRESIE BUDOWY LUB MONTAŻU

Organizacja procesów budowy lub montażu może zostać zakłócona przez epidemię. Umowy ubezpieczenia
zawarte dla takich inwestycji mogą zawierać zapisy mówiące o braku ochrony lub ograniczeniu jej zakresu na czas
wstrzymania prac. Każdą zawartą umowę ubezpieczenia należy przeanalizować pod względem możliwych
skutków, a w miarę możliwości zwrócić się do brokera o modyﬁkację jej zapisów. Istnieją dodatkowe klauzule
rozszerzające podstawowy zakres ochrony, które pozwalają łagodzić skutki przerwania prac.
Inwestorzy, których budowy są ubezpieczane przez generalnych wykonawców mogą zostać pozbawieni ochrony
w sytuacji rezygnacji lub niemożności kontynuowania budowy przez takiego wykonawcę.
Należy sobie zdawać sprawę, że ubezpieczenie budowlane nie obejmuje swoim zakresem kar, jakie mogą wynikać
z zawartej umowy o roboty budowlane.
Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia utraty zysku, również ubezpieczenie ALOP nie obejmuje skutków
ﬁnansowych spowodowanych opóźnieniem w ukończeniu inwestycji z powodu epidemii.

UBEZPIECZENIE RYZYK CYBERNE T YCZNYCH

Zwiększone zainteresowanie i potrzeba pracy zdalnej spowodowały wzrost zapotrzebowania na
rozwiązania w zakresie informatyki. Szybkość reakcji na te potrzeby może jednak nastąpić ze szkodą dla
bezpieczeństwa w sieci i spotkać się ze zwiększoną aktywnością hakerów kradnących dane, szyfrujących
zawartość dysków, żądających okupu. Odpowiedzią na ten wzrost potrzeb i zagrożeń może być
ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, oferujące ochronę przed roszczeniami osób, których dane zostały
wykradzione, wsparcie specjalistów z zakresu informatyki śledczej, ubezpieczenie sprzętu informatycznego
a także możliwych strat ﬁnansowych spowodowanych szkodami cybernetycznymi.
Dzięki pomocy brokera można zawrzeć umowę ubezpieczenia, która zapewni wsparcie ﬁnansowe
i merytoryczne dla takich szkód, szczególnie uciążliwych w trudnym czasie epidemii.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁEK K APITAŁOWYCH
Czas epidemii COVID-19 jest czasem wyzwań dla zarządów, dyrektorów, rad nadzorczych. Nowe zagrożenia
i konieczność podejmowania decyzji o trudnych do przewidzenia skutkach, w tym także w sprawach
pracowniczych, może spowodować w konsekwencji roszczenia do osób podejmujących takie decyzje za ich skutki.
Rynek ubezpieczeniowy oferuje ubezpieczenie chroniące osoby podejmujące decyzje w spółkach, a także interes
tych spółek. Jest ono określane skrótem D&O (od angielskich słów Directors & Oﬃcers) i oznacza ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek – jego zakres powinien być przedyskutowany z brokerem aby
dobrać go optymalnie do potrzeb danej osoby lub władz spółki.

UBEZPIECZENIA FINANSOWE - KREDY T KUPIECKI I GWARANCJE
W obecnej sytuacji utrudnione może być uzyskiwanie zaświadczeń (ZUS, Urząd Skarbowy), które są niezbędne do
oceny ﬁnansowej klienta przez zakład ubezpieczeń. Procedury uzyskiwania umów o limit gwarancyjny, należy
rozpocząć odpowiednio wcześniej. Zawarte umowy o limit gwarancyjny funkcjonują bez zmian.
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to produkt ubezpieczeniowy, który może pomoc ﬁrmie w przejściu przez
obecną sytuację. W przypadku przewlekłej zwłoki w płatności lub prawnie stwierdzonej niewypłacalności
kontrahenta, ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie. Należy jednak zwrócić uwagę na wyłączenia
odpowiedzialności wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Może się bowiem zdarzyć że ubezpieczyciel
wyłączy z ochrony szkody spowodowane przez epidemię.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Informujemy, że dokonaliśmy analizy rynku i większość Towarzystw Ubezpieczeń (lecz nie wszystkie) w swoich
produktach grupowego ubezpieczenia na życie nie posiada wyłączenia związanego z epidemią, a co za tym idzie
nastąpi wypłata z tytułu śmierci nawet jeśli przyczyną będzie Covid-19. Zwracamy uwagę, że w umowie
dodatkowej - poważne zachorowanie ubezpieczonego/ małżonka / dziecka - żaden Ubezpieczyciel nie posiada
Covid-19 w katalogu chorób objętych ochroną. Natomiast w ramach pobytu w szpitalu najczęściej nie ma
wyłączenia epidemicznego dlatego wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu nastąpi jeśli był on spowodowany
jakąkolwiek chorobą, w tym również Covid-19, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki dodatkowe tej umowy,
w tym np. minimalna liczba dni pobytu (zwykle min. 3 dni lub doby).

DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK COVID -19
Na rynku ubezpieczeń pojawiają się pierwsze produkty
ubezpieczeniowe w związku epidemią Covid-19. Na dzień
przygotowania tego opracowania zostały wprowadzone produkty
w związku z pobytem w szpitalu na skutek zarażenia koronawirusem.
Dostępne są też teleporady psychologiczne dla pracowników.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE / MEDYCZNE

Zakłady ubezpieczeń oraz dostawcy prywatnej opieki medycznej w formie abonamentu funkcjonują w
zmienionych realiach. Wielu dostawców oferuje korzystanie z prywatnej opieki medycznej w formie telemedycyny.
Lista lekarzy specjalistów prowadzących telekonsultacje jest sukcesywnie rozszerzana o dodatkowe specjalizacje
lekarskie.
W placówkach medycznych zostały wprowadzone specjalne środki bezpieczeństwa oraz nowe procedury obsługi
pacjentów (m.in. specjalne zasady obsługi pacjentek w ciąży).

REALIZACJA BADAŃ MEDYCYNY PRACY W CZASIE EPIDEMII
Na mocy uchwalonej w marcu 2020 ustawy dotyczącej COVID-19 zmieniono niektóre obowiązki związane
z medycyną pracy:
ü Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza się wykonywanie obowiązku

wykonywania badań okresowych.
ü Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, badania okresowe należy wykonać

do 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
ü W przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy, badanie wstępne i kontrolne może przeprowadzić

i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie to obowiązuje do 30 dni od dnia odwołania
stanu epidemii.
ü Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
ü Jeżeli wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie uprawnień zależy od posiadania orzeczenia

lekarskiego albo psychologicznego, to powinno być ono wydane nie później niż 60 dni od odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PRACOWNICZE PLANY K APITAŁOWE

31 marca br. weszła w życie ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej, która zmienia m.in. terminy wdrożenia PPK
dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK. Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców, którzy zatrudniali 30
czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, to:
·

27 października 2020 r.

·

10 listopada 2020 r.

na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

W związku z powyższym pracodawcy z II fali PPK będą zobowiązani do zawarcia umów razem z pracodawcami
z III fali PPK. Warto zauważyć, że ww. terminach umowy o zarządzanie i prowadzenie będzie musiało zawrzeć
łącznie około 73 000 ﬁrm (15 000 pracodawców zatrudniających min 50 pracowników oraz 58 000 pracodawców
zatrudniających min 20 pracowników).

UBEZPIECZENIA KOMUNIK ACYJNE
Ubezpieczenia komunikacyjne w skład których wchodzą:
ü obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
ü AutoCasco,
ü Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów,
ü Assistance

obejmują ochroną pojazdy również w czasie pandemii (brak wyłączenia). Jednak warunki AC przewidują wyłączenie
odpowiedzialności m.in. w przypadku używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi
świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów.
Kodeks drogowy i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewidują możliwość czasowego wycofania pojazdu z
ruchu a tym samym obniżenia składki za ten czas.
Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy.
Czasowego wycofania dokonuje organ właściwy dla ostatniej rejestracji pojazdu. Na czas wycofania pojazdu z ruchu,
dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pozostaną w depozycie Urzędu.
Czynność ta wymaga złożenia wniosku oraz wizyty w Wydziale Komunikacji, co przy obecnych ograniczeniach może być
trudne do spełnienia. Dodatkowo należy okazać ważną polisę OC (nieokazanie nie wpływa na załatwienie sprawy,
ale powoduje powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to koszt 80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2
miesięcy.
UWAGA! Czasowe wycofanie pojazdu oznacza obniżkę składki OC, jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania polisy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenia AC, NNW, Assistance regulowane są Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i w większości przypadków nie
ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. W każdej sprawie w oparciu o wspólne uzgodnienia z klientami
broker dokonuje oceny i prowadzi negocjacje z ubezpieczycielami, których wynikiem może być odroczenie terminu
płatności składek lub rat.
Ze względu na wynikające z przepisów restrykcje utrzymanie dotychczasowego standardu działania w zakresie obsługi
szkód może nie być możliwe albo mocno utrudnione. W likwidacji szkód komunikacyjnych większość procesów została
zautomatyzowana. Ubezpieczyciele, warsztaty naprawcze, rzeczoznawcy, likwidatorzy szkód wykorzystują możliwe
do wykorzystania narzędzia informatyczne. Część towarzystw ubezpieczeniowych wdrożyło rozwiązania, w których
w każdym przypadku, gdy zaistnieje odpowiedzialność, ale ze względu na wprowadzone restrykcje nie będą w stanie
zrealizować zlecenia, zrefundują koszty związane ze szkodą.
Ograniczenia w poruszaniu się na terenie wielu krajów europejskich, a także trudności w przekraczania granic w części
z nich, mogą powodować utrudnienia lub niemożność świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia Assistance poza
granicami Polski. Holowanie pojazdów może odbywać się tylko na terenie danego kraju, bez przekraczania granic.
W części państw holowanie nie jest obecnie możliwe.
Stan wyjątkowy w niektórych krajach Europy ograniczył dostęp do warsztatów samochodowych. W niektórych regionach
organizacja noclegu w hotelu może to być utrudniona lub niemożliwa. Ubezpieczyciele robią wszystko,
aby klienci uzyskali pomoc w zakresie adekwatnym do aktualnej sytuacji.

WPŁY W PRZESTOJU PRZEDSIĘBIORST WA NA WYSOKOŚĆ
SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE J
W zakresie oceny wpływu przestoju przedsiębiorstwa na wysokość składki ubezpieczeniowej nie można udzielić
uniwersalnej odpowiedzi, która pasowałaby do wszystkich przypadków. Każdy z nich należy rozpatrywać
indywidualnie i dla każdego rodzaju ubezpieczenia osobno. Zatrzymanie działalności przedsiębiorstwa można
w niektórych przypadkach traktować jako zmniejszenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku, a w innych wręcz
przeciwnie. Od takiego rozstrzygnięcia zależy czy i która strona umowy ubezpieczenia może domagać się zmiany
wysokości składki. Nie istnieje wykształcona linia orzecznicza w tym zakresie, sytuacja w jakiej się znajdujemy
nie ma precedensu w historii. Dlatego postawa zakładów ubezpieczeń w tym zakresie jest niemożliwa
do przewidzenia, choć dla niektórych rodzajów ubezpieczenia (np. ubezpieczenie kredytów kupieckich) panuje
opinia, że ryzyko wypadku ubezpieczeniowego wzrasta i zakłady ubezpieczeń będą żądać zapłaty dodatkowych
składek.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH W SYTUACJI ZATRZYMANIA
DZIAŁALNOŚCI Z POWODU EPIDEMII
W sytuacji, gdy z powodu epidemii covid-19 zakład produkcyjne będzie zmuszony ograniczyć lub
zatrzymać swoją działalność należy podjąć niezbędne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia mienia
znajdującego się w zakładzie:
ü wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie maszyn i urządzeń do okresu przestoju;
ü przygotować plany i instrukcje dotyczące zabezpieczenia i konserwacji maszyn i urządzeń, a następnie

wykonać czynności w nich przewidziane;
ü wyznaczyć osoby do prowadzenia okresowych inspekcji nieczynnego mienia, przewidując możliwe braki

kadrowe z powodu kwarantanny lub zachorowania, ograniczając przy tym wymienność pracowników
w wyznaczonych grupach dla ograniczenia szans na propagację wirusa wśród pracowników;
ü przeszkolić pracowników ochrony w zakresie procedur alarmowych, wyposażyć w komplet planów zakładu

i kluczy do pomieszczeń na wypadek konieczności interwencji służb ratowniczych;
ü wykonać kopie zapasowe danych krytycznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn

i przechowywać je poza siedzibą ﬁrmy;

ü odłączyć od zasilania wszystkie nieużywane odbiorniki, pozostawiając jedynie te niezbędne

dla funkcjonowania obiektu i odpowiedzialne za bezpieczeństwo; dla urządzeń i maszyn, które nie mogą być
zatrzymane zapewnić regularny nadzór służb technicznych;
ü upewnić się, że wszystkie okna i świetliki dachowe są zamknięte, wszystkie drzwi i bramy pożarowe pozostawić

zamknięte;
ü skontrolować sprawność wszystkich systemów zabezpieczeń (telewizja przemysłowa, system sygnalizacji

pożaru, alarm włamaniowy, systemy detekcji gazu, itp.), ewentualne usterki usunąć;
ü zapewnić oświetlenie terenu w nocy, wykonywać regularne obchody terenu lub zapewnić monitoring wizyjny;
ü usunąć z terenu zakładu nagromadzone odpady, materiały palne (np. palety) odsunąć od budynków

na co najmniej 20 m.;
ü posiadane materiały łatwopalne zgromadzić w przeznaczonych do tego pomieszczeniach

lub w specjalistycznych szafach, pojemnikach, systemy wentylacji w takich pomieszczeniach powinny
pozostawać sprawne;
ü wszelkie prace niebezpieczne pożarowo powinny być wstrzymane, zaś te, które muszą być wykonane powinny

mieć zapewniony stały nadzór wyznaczonego personelu; od osób trzecich wykonujących dowolne prace
na terenie obiektów należy wymagać przedstawienia polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
ü zawiadomić brokera o planowanym zawieszeniu działalności lub jej istotnym ograniczeniu.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w tym opracowaniu są objęte tajemnicą służbową i/lub są poufne oraz chronione
prawem autorskim. Przeznaczone są tylko do wiadomości wskazanego odbiorcy, nie można ich
wykorzystywać, publikować ani rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody
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