Wydruk próbny

Tymczasowy nr TP000086014

Polisa nr
Okres ubezpieczenia:
od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59
Ubezpieczyciel:
Sopockie Towarzystwo UbezpieczeŷErgo Hestia SA
Dane UbezpieczajČcego:

Stowarzyszenie Twórców Grafiki UǏytkowej
NIP: 525-23-05-948
UL. FOKSAL 11, 00-372 WARSZAWA

Dane Ubezpieczonego:

Stowarzyszenie Twórców Grafiki UǏytkowej
NIP: 525-23-05-948
UL. FOKSAL 11, 00-372 WARSZAWA

Warunki ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

480,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
s. 1 z 32

Wydruk próbny

wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
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przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranǏowa)
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niǏ500,00 zų.

Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17
s. 3 z 32
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Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

880,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
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istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
-Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
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prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranǏowa)
Sublimit:

1 000 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niǏ500,00 zų.

Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

580,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
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umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
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samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranǏowa)
Sublimit:

250 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niǏ500,00 zų.

Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki
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Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

730,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
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2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
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i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranǏowa)
Sublimit:

500 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Franszyza redukcyjna 5 % odszkodowania, nie mniej niǏ500,00 zų.

Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

200,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
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- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
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objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej
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Skųadka:

350,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
-Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
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nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich
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Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

250,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
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4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.
s. 17 z 32

Wydruk próbny

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

350,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
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1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii
2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel:
s. 19 z 32

Wydruk próbny

a. ma obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

380,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
s. 20 z 32

Wydruk próbny

1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
s. 21 z 32

Wydruk próbny

k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

530,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
s. 22 z 32

Wydruk próbny

Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
-Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
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gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki
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Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

430,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
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2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
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i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie OC z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania
mienia

M04-17

Przedmiot ubezpieczenia:

OdpowiedzialnoƑđcywilna za szkody wyrzČdzone w zwiČzku z dziaųalnoƑciČ
wskazanČw umowie ubezpieczenia, uǏytkowaniem mienia oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu.

DziaųalnoƑđprzyjħta do ubezpieczenia:

tworzenie reklam pųaskich

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu
prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania 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 zų; chyba Ǐe w dalszej czħƑci niniejszego dokumentu
okreƑlono inaczej

Skųadka:

530,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007r.,
OC/OW034/1010 (zwane w skrócie OWU), w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ, Ǐe:
- do umowy zostaje wųČczona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niǏstanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojħciem pracownik rozumie siħosobħzatrudnionČna podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania lub spſųdzielczej umowy o pracħlub teǏosobħ, która wyųČcznie osobiƑcie Ƒwiadczy pracħna podstawie
umowy cywilnoprawnej, w tym z wųČczeniem osoby fizycznej, która zawarųa umowħjako przedsiħbiorca. Za pracownika uznaje siħtakǏe
wolontariusza, praktykanta, studenta, staǏystħ, osobħƑwiadczČcČpracħz grzecznoƑci lub osobħƑwiadczČcČpracħw podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzyųwykonywanie pracy osobiƑcie. RównieǏpracownika agencji pracy tymczasowej ƑwiadczČcego pracħu
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pracodawcy uǏytkownika uznaje siħza pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiČzujČce przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyǏej osoby nie sČ
uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicjČwskazanČpowyǏej) innych niǏosoby zatrudnione na podstawie umowy o pracħ,
powoųania, wyboru, mianowania, spſųdzielczej umowy o pracħ, za wypadek przy pracy uwaǏa siħzdarzenia okreƑlone jako wypadki przy
pracy w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Suma gwarancyjna, sublimity podane zostaųy na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zakres ubezpieczenia zostaųrozszerzony o klauzulħszkód wyrzČdzonych przez reklamħ, z sublimitem 30.000,00 zųna jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z franszyzČredukcyjnČ500,00 zų, w treƑci:
Klauzula szkód wyrzČdzonych przez reklamħ
1. Z zachowaniem obowiČzywania pozostaųych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowieŷOgólnych Warunków Ubezpieczenia i
innych postanowieŷszczególnych umowy ubezpieczenia, w tym wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci Ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia siħ,
Ǐe zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrzČdzone osobom trzecim przez treƑđreklamy, a
takǏe czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w zwiČzku z treƑciČreklamy, o ile wynikajČone z naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich.
2. Przez reklamħrozumiemy zgodnie z ustawČz dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji, przekaz handlowy, pochodzČcy od podmiotu
publicznego lub prywatnego, w zwiČzku z jego dziaųalnoƑciČgospodarczČlub zawodowČ, zmierzajČcy do promocji sprzedaǏy lub odpųatnego
korzystania z towarów lub usųug; reklamČjest takǏe autopromocja.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi dodatkowo odpowiedzialnoƑci za czyste straty finansowe wynikajČce lub bħdČce nastħpstwem:
1) ogųoszenia informacji, o których nieprawdziwoƑci Ubezpieczony wiedziaųlub przy doųoǏeniu naleǏytej starannoƑci powinien wiedzieđ,
2) opublikowania materiaųſw przed zawarciem niniejszej umowy ubezpieczenia,
3) umyƑlnego naruszenia przez UbezpieczajČcego przepisów prawa karnego lub prawa o wykroczeniach,
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjČtkiem przypadków przywųaszczenia pomysųſw reklamowych w trakcie
istnienia zobowiČzaŷumownych,
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usųugi nie posiadajČcech lub wųaƑciwoƑci, o których zapewnia reklama,
6) nierzetelnego lub niepeųnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usųug,
7) dziaųaŷUbezpieczonego, który zawodowo trudni siħreklamČ, wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisjČ
programów radiowych lub telewizyjnych.
4. Dla szkód objħtych niniejszČklauzulČwprowadza siħsublimit i franszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w niniejszej klauzuli ubezpieczajČcy/ubezpieczony opųaci dodatkowČskųadkħ
w wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
- Z zakresu ubezpieczenia wyųČczone sČszkody powstaųe w zwiČzku z prowadzeniem jakichkolwiek prac na lotniskach.
- czħƑciowo odmiennie niǏstanowi § 3 ust 1 pkt 2 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powstaųe na skutek
bųħdów projektowych, o ile prace projektowe nie stanowiČsamodzielnej usųugi, lecz sČczħƑciČprac budowlano-montaǏowych
wykonywanych przez ubezpieczonego. Zastrzega siħ, Ǐe wyųČczone pozostajČwszelkie szkody w rzeczy zaprojektowanej lub wykonanej pod
nadzorem osób objħtych ubezpieczeniem lub ich podwykonawców.
B/ DODATKOWE WYJA_NIENIA (poniǏsze zapisy nie zmieniajČzakresu ochrony w stosunku do postanowieŷOgólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowieŷumowy ubezpieczenia, w tym takǏe wyųČczeŷodpowiedzialnoƑci tam zawartych):
Z zachowaniem pozostaųych postanowieŷOgólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoƑci cywilnej z tytuųu prowadzenia dziaųalnoƑci
gospodarczej lub uǏytkowania mienia z dnia 10 sierpnia 2007 r., OC/OW034/1010 (zwane teǏOWU), w tym w szczególnoƑci wyųČczeŷ
odpowiedzialnoƑci zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, Ǐe:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje miħdzy innymi odpowiedzialnoƑđcywilnČosób
objħtych ubezpieczeniem za szkody:
a. bħdČce nastħpstwem wypadku, który miaųmiejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzglħdu na termin zgųoszenia roszczeŷprzez osoby
poszkodowane, o ile zostanČzgųoszone przed upųywem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody bħdČce nastħpstwem tego
samego wypadku, albo wynikajČce z tej samej przyczyny, niezaleǏnie od liczby osób poszkodowanych, uwaǏa siħza jeden wypadek i
przyjmuje, Ǐe miaųy miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyƑci i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikajČcych z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w
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mieniu jest objħta ochronČubezpieczeniowČ;
c. powstaųe na skutek popeųnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoƑđw reǏimie deliktowym) oraz powstaųe na skutek niewykonania
lub nienaleǏytego wykonania zobowiČzania (odpowiedzialnoƑđw reǏimie kontraktowym);
d. wyrzČdzone nieumyƑlnie, w tym wskutek raǏČcego niedbalstwa;
e. w nieruchomoƑciach osób trzecich, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstaųe po wykonaniu pracy lub usųugi wynikųe z nienaleǏytego wykonania zobowiČzania;
g. wyrzČdzone w Ƒrodkach transportu podczas prac ųadunkowych;
h. wyrzČdzone przez pojazdy, przy czym wyųČczone pozostajČwszelkie szkody podlegajČce obowiČzkowym ubezpieczeniom
odpowiedzialnoƑci cywilnej, niezaleǏnie od wysokoƑci zgųaszanych roszczeŷ;
i. wyrzČdzone w podziemnych instalacjach lub urzČdzeniach;
j. wyrzČdzone przez podwykonawców, jak równieǏdalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialnoƑđza takie szkody moǏe byđprzypisana
ubezpieczonemu;
k. powstaųe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w zwiČzku z dziaųalnoƑciČprzyjħtČdo ubezpieczenia, z
wyųČczeniem jednakǏe szkód powstaųych w trakcie imprez masowych podlegajČcych obowiČzkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych okreƑlonemu w stosownych przepisach prawa,
l. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone przez pracowników UbezpieczajČcego lub Ubezpieczonego podczas podrſǏy sųuǏbowych, z
wyųČczeniem szkód powstaųych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
m. powstaųe poza terytorium RP wyrzČdzone konsumentom przez produkty lub usųugi nabyte na terytorium RP, z wyųČczeniem szkód
powstaųych 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 obowiČzek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjħcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypųacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČkoszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodČubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumħgwarancyjnČniezbħdne koszty obrony sČdowej oraz niezbħdne koszty obrony w postħpowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodČ;
PowyǏsze zapisy mogČbyđmodyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyǏej), które w takim przypadku majČpierwszeŷstwo stosowania.

Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe:
Umowħubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia okreƑlonych powyǏej, z zastosowaniem klauzul
dodatkowych okreƑlonych powyǏej – stanowiČcych integralnČczħƑđumowy. Umowħprzygotowano na podstawie oferty
A/GD50/0247302/4.
Niniejsza polisa jest potwierdzeniem zawarcia Umowy z UbezpieczajČcym tj. Stowarzyszeniem Twórców Grafiki UǏytkowej, na
ubezpieczenie odpowiedzialnoƑci cywilnej podmiotów zrzeszonych z Stowarzyszeniu. Polisa przedstawia 4 warianty sumy gwarancyjnej, do
wyboru dla Ubezpieczonych. KaǏdy z Ubezpieczonych moǏe wybrađodrħbnČsumħgwarancyjnČi przystČpiđdo ubezpieczenia w kaǏdym
dniu trwania Umowy. Skųadka za kaǏdČz opcji zostaųa podana za okres ubezpieczenia 12 miesiħcy. Skųadka za krótszy okres ubezpieczenia
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zostanie przeliczona proporcjonalnie za kaǏdy dzieŷochrony.
Pųatnikiem skųadki jest UbezpieczajČcy. KaǏdy z Ubezpieczonych otrzyma certyfikat potwierdzajČcy warunki zawartego ubezpieczenia.

TreƑđklauzul dodatkowych:
Klauzule do produktów na polisie:
Klauzula czystych strat finansowych (wielobranǏowa)
1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia siħΑ4 pkt 13 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za wypadek uwaǏa siħƑmierđ, doznanie
rozstroju zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, a takǏe wystČpienie czystej straty finansowej”.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli zmienia siħΑ4 pkt 15 OWU, który otrzymuje brzmienie: „za poszkodowanego uwaǏa siħosobħtrzeciČ,
która poniosųa szkodħna osobie, w mieniu lub czystČstratħfinansowČ͟, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulħ002
lub 004, za poszkodowanych w zakresie wyǏej wymienionych klauzul uwaǏa siħrównieǏosoby objħte ubezpieczeniem i ich
podwykonawców oraz pracowników.
3. Na potrzeby niniejszej klauzuli skreƑla siħΑ8 ust 1 pkt 3 OWU.
4. Z zachowaniem pozostaųych niezmienionych niniejszČklauzulČpostanowieŷOWU i/lub umowy ubezpieczenia strony postanowiųy
rozszerzyđzakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstaųe w zwiČzku z posiadaniem przez
UbezpieczajČcego mienia, prowadzeniem dziaųalnoƑci gospodarczej i wprowadzeniem produktów do obrotu.
5. Przez czyste straty finansowe rozumie siħzgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody niewynikajČce ze szkód w mieniu i na osobie.
6. Z zachowaniem pozostaųych wyųČczeŷokreƑlonych w § 6, 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. zwiČzanych z dziaųalnoƑciČpolegajČcČna projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,
b. zwiČzanych z dziaųalnoƑciČdotyczČcČobrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostaųČ
dziaųalnoƑciČbankowČlub ubezpieczeniowČ, a takǏe z dziaųalnoƑciČleasingowČlub pokrewnČ, obrotem i administracjČgruntami, wszelkČ
dziaųalnoƑciČzwiČzanČz realizacjČpųatnoƑci lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
c. zwiČzanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstħpnych,
d. zwiČzanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiČzanym kapitaųowo lub gospodarczo podmiotom,
e. zwiČzanych z dziaųalnoƑciČdotyczČcČprzetwarzania danych, racjonalizacjČ, automatyzacjČ, udzielaniem informacji, emisjČreklam,
tųumaczeniem, poƑrednictwem lub organizacjČpodrſǏy,
f. zwiČzanych z bųħdami w oprogramowaniu, bųħdnČinstalacjČoprogramowania,
g. zwiČzanych z utratČrzeczy wszelkiego rodzaju,
h. zwiČzanych z niedostarczeniem energii,
i. zwiČzanych z koniecznoƑciČzapųaty kar umownych,
j. za szkody polegajČce na koniecznoƑci poniesienia kosztów na przebudowħi naprawħczħƑci lub caųoƑci przedmiotu umowy,
k. poniesionych przez producentów finalnych,
l. poniesionych na przebudowħi naprawħproduktu,
m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rħkojmi za wady,
n. zwiČzanych z odpowiedzialnoƑciČponoszonČna podstawie przepisów stanowiČcych transpozycjħDyrektywy 2004/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..),
o. powstaųych w zwiČzku ze sprawowaniem funkcji czųonka wųadz spſųki kapitaųowej.
Klauzula nr 004 WųČczenie szkód wyrzČdzonych pracownikom osób objħtych ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostaųych, nie zmienionych niniejszČklauzulČ, postanowieŷumowy ubezpieczenia okreƑlonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiųy rozszerzyđzakres ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikajČce z
wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu spoųecznym z tytuųu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, wyrzČdzone pracownikom ubezpieczajČcego lub ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
1) szkód wynikųych z wypadków przy pracy majČcych miejsce poza okresem ubezpieczenia,
2) szkód powstaųych wskutek stanów chorobowych nie wynikajČcych z wypadków, o których mowa w ust. 1,
3) ƑwiadczeŷprzysųugujČcych poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w ust. 1 UbezpieczajČcy opųaci dodatkowČskųadkħw wysokoƑci ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
Klauzula nr 005A WųČczenie szkód w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy, pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostaųych, nie zmienionych niniejszČklauzulČ, postanowieŷumowy ubezpieczenia okreƑlonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiųy rozszerzyđzakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujČcych siħw pieczy,
pod dozorem lub kontrolČosób objħtych ubezpieczeniem, polegajČce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezaleǏnie od Ǎródųa
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obowiČzku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienaleǏyte wykonanie zobowiČzania).
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, uǏyczenia, leasingu albo
innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) szkód w rzeczach przyjħtych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych podobnych czynnoƑci, powstaųych w czasie
ich wykonywania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposaǏeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,
4) szkód wynikųych z dziaųania lub zaniechania, uczestnictwa, wspſųdziaųania lub wspſųuczestnictwa osób wczeƑniej karanych bħdČcych
pracownikami osób objħtych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objħte ubezpieczeniem siħposųugujČ,
5) szkód polegajČcych na zaginiħciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstaųych w zwiČzku z: poƑwiadczeniem nieprawdy,
podstħpem, wymuszeniem, szantaǏem, przywųaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem
dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w bųČd lub wykorzystaniem pozostawania w bųħdzie,
6) szkód w wartoƑciach pieniħǏnych.
3. OdpowiedzialnoƑđUbezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokoƑci sublimitów ustalonych w umowie
ubezpieczenia, odrħbnie dla kaǏdego rodzaju rzeczy.
4. Dla szkód okreƑlonych w ust. 1 ustala siħfranszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia, odrħbnie dla kaǏdego
rodzaju rzeczy.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w ust. 1 UbezpieczajČcy opųaci dodatkowČskųadkħw wysokoƑci ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
Klauzula nr 007 WųČczenie szkód w rzeczach stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci w ramach usųug
wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostaųych, nie zmienionych niniejszČklauzulČ, postanowieŷumowy ubezpieczenia okreƑlonych we wniosku i w
ogólnych warunkach ubezpieczenia , strony postanowiųy rozszerzyđzakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub
nieruchomych) stanowiČcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci wykonywanych przez osoby objħte ubezpieczeniem,
powstaųe w czasie ich wykonywania.
2. W razie wČtpliwoƑci w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objħte ubezpieczeniem z poszkodowanym, czy
przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynnoƑci jest caųa rzecz, czy jej czħƑđ, za przedmiot tych czynnoƑci uznaje siħmoǏliwČdo
wyodrħbnienia pod wzglħdem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym czħƑđrzeczy poddanČobróbce, naprawie lub innym czynnoƑciom .
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objħte ubezpieczeniem korzystaųy na podstawie umowy najmu, dzierǏawy, uǏyczenia, leasingu albo
innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) utraty rzeczy nie wynikajČcej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
3) szkód w wartoƑciach pieniħǏnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
4) szkód wyrzČdzonych podczas prac ųadunkowych wszelkiego rodzaju.
4. OdpowiedzialnoƑđUbezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do wysokoƑci sublimitu ustalonego w umowie
ubezpieczenia.
5. Dla szkód okreƑlonych w ust. 1 ustala siħfranszyzħredukcyjnČw wysokoƑci ustalonej w umowie ubezpieczenia.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreƑlony w ust. 1 UbezpieczajČcy opųaci dodatkowČskųadkħw wysokoƑci ustalonej w
umowie ubezpieczenia.

Skųadka i sposób pųatnoƑci:
Skųadka ųČczna:
5 690,00 PLN (sųownie: Piħđtysiħcy szeƑđset dziewiħđdziesiČt zųotych 0/100)
Warunki pųatnoƑci skųadki:
Pųatna jednorazowo.
Termin pųatnoƑci i kwota raty:
14.12.2015

5 690,00 PLN
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Skųadka pųatna na rachunek bankowy:

OƑwiadczenie UbezpieczajČcego:
OƑwiadczam, Ǐe zostaųo mi okazane i zapoznaųem siħz treƑciČpeųnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Towarzystwa UbezpieczeŷErgo Hestia SA oraz potwierdzam, Ǐe przed zawarciem umowy otrzymaųem tekst Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowħzawarto oraz zapoznaųem siħz nimi i zaakceptowaųem ich
treƑđ.

UbezpieczajČcy

Ubezpieczyciel
GD50 Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdaŷsk
Umowħprzygotowaų: Katarzyna Wasiuk, nr UWR 00063
Numer PoƑrednika: 014611
Segment klienta: A
Polisħwystawiono w Gdaŷsku dnia 03.11.2015
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