
Warunki ubezpieczenia:

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT A z polisy

Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 480,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
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wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
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przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa)

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

s. 3 z 32

Wydruk próbny



Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT B z polisy

Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 200,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 880,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
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istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

-Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
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prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa)

Sublimit: 1 000 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT C z polisy

Suma gwarancyjna: 250 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 580,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
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umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
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samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa)

Sublimit: 250 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT D z polisy

Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 730,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
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2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
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i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa)

Sublimit: 500 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli: Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł.

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT A1 z polisy

Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 200,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:
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- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 

s. 12 z 32

Wydruk próbny



objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT B1 z polisy

Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 200,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej
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Składka: 350,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

-Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
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nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich
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Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT C1 z polisy

Suma gwarancyjna: 250 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 250,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
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4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT D1 z polisy

Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 350,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
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1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
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a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT A2 z polisy

Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 380,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
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1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
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k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT B2 z polisy

Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 200,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 530,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
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Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

-Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
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gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT C2 z polisy

Suma gwarancyjna: 250 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 430,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
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2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
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i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania 
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością 
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: tworzenie reklam płaskich

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 
10.08.2007 (symbol OC/OW034/1010)

Zakres ubezpieczenia: Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. WARIANT D2 z polisy

Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN

Franszyza: redukcyjna 100,00 zł; chyba że w dalszej części niniejszego dokumentu 
określono inaczej

Składka: 530,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r., 
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:

- do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu: 
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, 
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u 
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pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są 
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU. 
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy 
pracy w  art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostały na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- zakres ubezpieczenia został rozszerzony o klauzulę szkód wyrządzonych przez reklamę, z sublimitem 30.000,00 zł na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzą redukcyjną 500,00 zł, w treści:

Klauzula szkód wyrządzonych przez reklamę
1. Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień szczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, 
że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim przez treść reklamy, a 
także czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w związku z treścią reklamy, o ile wynikają one z naruszenia dóbr osobistych 
osób trzecich. 
2. Przez reklamę rozumiemy zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu 
publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 
korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za czyste straty finansowe wynikające lub będące następstwem: 
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć,
2) opublikowania materiałów przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie
istnienia zobowiązań umownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług,
7) działań Ubezpieczonego, który zawodowo trudni się reklamą, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisją 
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit i  franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5.  Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli ubezpieczający/ubezpieczony opłaci dodatkową składkę 
w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.

- częściowo odmiennie niż stanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstałe na skutek 
błędów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są częścią prac budowlano-montażowych 
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega się, że wyłączone pozostają wszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod 
nadzorem osób objętych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.

B/ DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):

Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i 
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w 
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mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;  
h. wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom 
odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 
ubezpieczonemu; 
k. powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, z 
wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora 
imprez masowych określonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z 
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód 
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii

2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel: 
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia 
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;  
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela; 
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym, 
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą; 

Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A 
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

Sublimit: 100 000,00 PLN     na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe:

Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul 
dodatkowych określonych powyżej – stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty 
A/GD50/0247302/4.

Niniejsza polisa jest potwierdzeniem zawarcia Umowy z Ubezpieczającym tj. Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, na 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów zrzeszonych z Stowarzyszeniu. Polisa przedstawia 4 warianty sumy gwarancyjnej, do 
wyboru dla Ubezpieczonych. Każdy z Ubezpieczonych może wybrać odrębną sumę gwarancyjną i przystąpić do ubezpieczenia w każdym 
dniu trwania Umowy. Składka za każdą z opcji została podana za okres ubezpieczenia 12 miesięcy. Składka za krótszy okres ubezpieczenia 
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zostanie przeliczona proporcjonalnie za każdy dzień ochrony. 
Płatnikiem składki jest Ubezpieczający. Każdy z Ubezpieczonych otrzyma certyfikat potwierdzający warunki zawartego ubezpieczenia.

Klauzule do produktów na polisie:

Klauzula czystych strat finansowych (wielobranżowa)

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uważa się śmierć, doznanie 
rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a także wystąpienie czystej straty finansowej”. 
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia się § 4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, 
która poniosła szkodę na osobie, w mieniu lub czystą stratę finansową”, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę 002 
lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich 
podwykonawców oraz pracowników. 
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreśla się § 8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez 
Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie się  zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu,  kontroli lub wycenie,
b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą 
działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką 
działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, 
tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
f. związanych z błędami  w oprogramowaniu, błędną  instalacją oprogramowania,
g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
h. związanych z niedostarczeniem energii, 
i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę  części lub całości przedmiotu umowy,
k. poniesionych przez producentów finalnych, 
l. poniesionych  na przebudowę i naprawę  produktu, 
m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady, 
n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..), 
o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikające z 
wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1) szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza  okresem ubezpieczenia,
2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa w ust. 1,
3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w 
umowie ubezpieczenia.

Klauzula nr 005A Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 
pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła 

Treść klauzul dodatkowych:
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Warunki  płatności składki:

Płatna jednorazowo.

Termin płatności i kwota raty:

14.12.2015 5 690,00 PLN

Składka i sposób płatności:
Składka łączna:

5 690,00 PLN (słownie: Pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 0/100)

obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo 
innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynności, powstałych w czasie 
ich wykonywania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,
4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych będących 
pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objęte ubezpieczeniem się posługują,
5) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, 
podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem  lub podrabianiem  
dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub  wykorzystaniem pozostawania w błędzie,
6) szkód w wartościach pieniężnych.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokości sublimitów ustalonych w umowie 
ubezpieczenia, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.
4. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia, odrębnie dla każdego 
rodzaju rzeczy.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w 
umowie ubezpieczenia.

Klauzula nr 007 Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia , strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub 
nieruchomych)  stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 
powstałe w czasie ich wykonywania.
2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objęte ubezpieczeniem z poszkodowanym,  czy 
przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynności jest cała rzecz, czy jej część, za przedmiot tych  czynności uznaje się  możliwą do 
wyodrębnienia pod względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym  część rzeczy poddaną obróbce, naprawie lub innym  czynnościom .
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo 
innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
3) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
4) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokości sublimitu ustalonego w umowie 
ubezpieczenia.
5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w 
umowie ubezpieczenia.
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Polisę wystawiono w Gdańsku dnia 03.11.2015

Segment klienta: A

Numer Pośrednika: 014611

Umowę przygotował: Katarzyna Wasiuk, nr UWR 00063

GD50 Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk

Oświadczenie Ubezpieczającego:

Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałem tekst Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałem się z nimi i zaakceptowałem ich 
treść.

Składka płatna na rachunek bankowy:

Ubezpieczający Ubezpieczyciel
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