Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej
lub Użytkowania Mienia
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia, zwane w dalszej części
w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez ubezpieczyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., zwane w dalszej części
INTER Polska, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWU stosuje
się odpowiednio również do Ubezpieczonego, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę
składki przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu.
3. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odbiegające od postanowień niniejszych OWU.
4. INTER Polska zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między
postanowieniami dodatkowymi a treścią OWU w formie pisemnej przed zawarciem
umowy. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze
negocjacji.
§2
Na podstawie odrębnych ogólnych warunków INTER Polska zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
2) objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania
określonego zawodu,
3) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
spedycji,
4) wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

DEFINICJE
§3
Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszych OWU należy interpretować w oparciu o poniższy
wykaz definicji, przy czym w razie wątpliwości, co do terminów nie zdefiniowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają definicje ustawowe wraz z ich aktualną wykładnią sądową:
1) akt terroru – zachowanie (w tym z użyciem siły lub przemocy lub z groźbą
użycia siły lub przemocy) osób lub grup osób, działających samodzielnie albo
w imieniu lub w porozumieniu z jakimikolwiek organizacjami lub rządami,
popełnione z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub etnicznych
albo w celu wzbudzenia poczucia zagrożenia w jakimkolwiek rządzie, społeczeństwie lub jakiejkolwiek grupie społecznej; w przypadkach spornych ciężar
udowodnienia faktu, że szkoda nie powstała w wyniku aktu terroru, spoczywa
na Ubezpieczającym,
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2) czyste straty finansowe – szkody nie wynikające ze szkód w mieniu ani na
osobie, polegające na rzeczywistych stratach finansowych albo utraconych
korzyściach finansowych poszkodowanego,
3) data początkowa – data rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska
w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez
Ubezpieczającego z INTER Polska, przy zachowaniu takich samych warunków
i ciągłości ubezpieczenia; w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości ubezpieczenia za datę początkową uważa się datę rozpoczęcia odpowiedzialności INTER Polska w nowej umowie,
4) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent
wartości szkody, pomniejszająca łączne odszkodowanie za jedną i wszystkie

szkody wynikłe z jednego zdarzenia ( nie ma zastosowania do kosztów wymienionych w § 25 ust. 2),
5) obrót – suma przychodów Ubezpieczonego z tytułu sprzedaży produktów lub
towarów oraz świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w określonym okresie; obrót nie obejmuje podatku VAT,
6) odpowiedzialność cywilna deliktowa – odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną czynem
niedozwolonym takim osobom trzecim, z którymi osoby objęte ubezpieczeniem
nie łączy żadna umowa, a także takim osobom trzecim, z którymi osoby objęte
ubezpieczeniem wprawdzie łączy umowa, jednak powstała bez związku z wykonywaniem tej umowy, jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,
7) odpowiedzialność cywilna kontraktowa – odpowiedzialność cywilna osób
objętych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy takim osobom trzecim, z którymi osoby objęte
ubezpieczeniem łączy umowa, powstałe w związku lub przy okazji wykonywania tej umowy, a także wskutek jej nienależytego wykonania,
8) osoby bliskie – małżonek, konkubina, konkubent, siostra, brat, wstępni,
zstępni, teść, teściowa, zięć, synowa, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica,
przysposobiony i przysposabiający,
9) osoby objęte ubezpieczeniem:
a. Ubezpieczający, a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek – Ubezpieczony,
b. obecni i byli pełnomocnicy oraz pracownicy Ubezpieczającego albo Ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem
obowiązków pracowniczych na jego rzecz,
10) osoby trzecie – wszystkie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne
nie będące osobą prawną, z wyłączeniem stron umowy ubezpieczenia i Ubezpieczonego,
11) parking strzeżony – teren ogrodzony stałym ogrodzeniem, zamknięty
i oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany, wyposażony
w urządzenia blokujące i uniemożliwiające wjazd i wyjazd pojazdu przy otwartej
bramie bez zezwolenia osoby dozorującej miejsce postoju, na którym parkują
pojazdy z wyjętymi kluczykami od stacyjek zapłonowych, zaś wszystkie drzwi
tych pojazdów zostały zamknięte na zamek fabryczny oraz zostały uruchomione
w nich zainstalowane, dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
12) podwykonawca – przedsiębiorca, któremu Ubezpieczający powierzył wykonanie
pracy, usługi lub innej czynności, określonej w zawartej przez nich umowie cywilno
– prawnej,
13) pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która
zawarła z Ubezpieczającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu
Ubezpieczający powierzył wykonywanie pracy,
14) producent – przedsiębiorca, wytwarzający lub wprowadzający do obrotu produkt
oraz jego przedstawiciel i każda inna osoba, która występuje jako wytwórca,
umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę,
znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się
także importera oraz sprzedawcę – w zakresie określonym przepisami kodeksu
cywilnego,
15) produkt – wytworzona lub wprowadzona do obrotu przez Ubezpieczającego
rzecz ruchoma, przeznaczona do użytku osób trzecich; produktem jest zarówno rzecz
nowa, jak i używana, naprawiana lub regenerowana, w tym również w ramach
świadczenia usługi; produktem nie są rzeczy używane wprowadzane na rynek
jako antyki albo jako rzeczy wymagające naprawy lub remontu przed użyciem,
jeżeli Ubezpieczający powiadomił użytkownika o właściwościach tych rzeczy,
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16) szkoda na osobie – uszczerbek majątkowy spowodowany wskutek takich
zdarzeń jak: śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i pozostający z tymi
zdarzeniami w normalnym związku przyczynowym, obejmujący także utracone
korzyści oraz zadośćuczynienie za krzywdę,
17) szkoda w mieniu – uszczerbek majątkowy spowodowany wskutek takich
zdarzeń jak: zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości
i pozostający z tymi zdarzeniami w normalnym związku przyczynowym, obejmujący także utracone korzyści,
18) wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje
i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, nie obrobione złoto, srebro,
platyna i pozostałe metale z grupy platynowców oraz nieoprawione kamienie
szlachetne i perły,
19) wprowadzenie produktu do obrotu – chwila przeniesienia przez producenta posiadania produktu na osoby wymienione w pkt 10, przy czym przeniesienie to może mieć charakter stały lub okresowy,
20) wypadek – wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu, w wyniku zdarzeń
określonych w pkt 16 i 17 w czasie trwania odpowiedzialności INTER Polska,
przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo
wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych,
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody.

8) wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych i kafarów,
9) wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
10) wynikłe z niewłaściwych parametrów wytworzonej lub dostarczonej energii
w jakiejkolwiek postaci,
11) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
12) będące następstwem roszczeń pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi
w ramach tej samej umowy ubezpieczenia,
13) wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej,
14) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych,
15) wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,
16) powstałe podczas jazd próbnych,
17) wyrządzone w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru
imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
18) wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej,
19) szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
20) szkody wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych,
21) wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty,

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, w jednym z następujących wariantów:
1) wariant 1 – odpowiedzialność cywilna deliktowa – obejmuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie ubezpieczenia, wraz z ryzykiem użytkowania mienia służącego wykonywaniu tej
działalności, bez odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez rzecz wprowadzoną do obrotu oraz
wykonane prace albo usługi,

1) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w mieniu, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego,
3) wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym przez osoby objęte ubezpieczeniem,
bez względu na podstawę prawną wykonywanej pracy (OC pracodawcy),
4) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych
ubezpieczeniem, w tym także polegające na utracie tego mienia,

2) wariant 2 – odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa –
obejmuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej określonej rodzajowo
w umowie ubezpieczenia, wraz z ryzykiem użytkowania mienia służącego
wykonywaniu tej działalności, bez odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez rzecz wprowadzoną do obrotu oraz wykonane prace i usługi,

5) wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami osób objętych ubezpieczeniem,
wykonujące pracę, usługę lub inne czynności na ich rzecz,

3) wariant 3 – obejmuje ryzyka określone w wariancie 1 i 2 oraz odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez rzecz
ruchomą wprowadzoną do obrotu przez osoby objęte ubezpieczeniem, a także
wskutek nieprawidłowego wykonania pracy albo usługi przez osoby objęte
ubezpieczeniem,

8) wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych i kafarów,

2. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie 1 może być dodatkowo odpowiedzialność cywilna deliktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody: wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu na
podstawę prawną wykonywanej pracy (OC pracodawcy),
3. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie 2 może być dodatkowo odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody:
1) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w mieniu, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego,
3) wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu na podstawę prawną wykonywanej pracy (OC pracodawcy),
4) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych
ubezpieczeniem, w tym także polegające na utracie tego mienia,
5) wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami osób objętych ubezpieczeniem, wykonujące pracę, usługę lub inne czynności na ich rzecz,
6) bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
7) w rzeczach ruchomym stanowiącym przedmiot czyszczenia, naprawy lub obróbki,
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4. Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie 3 może być dodatkowo odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody:

6) bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
7) w mieniu ruchomym stanowiącym przedmiot czyszczenia, naprawy lub obróbki,

9) wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
10) wynikłe z niewłaściwych parametrów wytworzonej lub dostarczonej energii
w jakiejkolwiek postaci,
11) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
12) w mieniu, poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego,
13) w mieniu, poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce
przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego,
14) w mieniu, poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn lub urządzeń,
15) koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad, poniesione przez osoby trzecie,
16) będące następstwem roszczeń pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach
tej samej umowy ubezpieczenia,
17) wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej,

18) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych,
19) wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi,

§8
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

20) powstałe podczas jazd próbnych,

1) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających,

21) wyrządzone w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy
masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

2) wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem,

22) wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej,

3) wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków
odurzających,

23) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,

4) wynikłe z użycia broni,

24) wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych,

5) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych
i nazw fabrycznych,

25) wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty.
5. Ryzyka wymienione w ust. 2, 3 i 4 pozostają wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
o ile nie zostaną jednoznacznie włączone do umowy ubezpieczenia, jako klauzule
dodatkowe, których treść jest załączona do niniejszych OWU.

6) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na
osobie,
7) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej,

6. Umowa ubezpieczenia może zawierać postanowienia odbiegające od treści niniejszych
OWU oraz klauzul dodatkowych.

8) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki,

7. Zakres ubezpieczenia ustala w porozumieniu z Ubezpieczającym lub jego pełnomocnikiem upoważniony przedstawiciel INTER Polska.

9) wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem nie posiadające stosownych
uprawnień, kwalifikacji lub nie posiadających wymaganego przeszkolenia do
obsługi aparatów, maszyn lub urządzeń o ile do szkody doszło w następstwie
ich użytkowania,

§5
1. Umowa ubezpieczenia zawarta w oparciu o niniejsze OWU obejmuje odpowiedzialność
cywilną osób objętych ubezpieczeniem za wypadki, nawet jeżeli roszczenia poszkodowanych z tytułu wypadku zostaną zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia,
a przed upływem terminu przedawnienia – w takim przypadku kwalifikuje się taki
wypadek do tej umowy, w czasie trwania której wystąpił i w świetle tej umowy
ocenia się odpowiedzialność INTER Polska, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się łącznie z definicjami i wyłączeniami określonymi w niniejszych OWU, w szczególności wymienionymi w § 3 oraz w zakresie
ryzyk dodatkowych włączonych do umowy ubezpieczenia, w szczególności wymienionych w § 4.
3. INTER Polska udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności
Ubezpieczającego, określonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności INTER Polska o szkody
powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z niepodjęcia wykonywania umów
przez osoby objęte ubezpieczeniem w ogóle lub w określonym czasie albo miejscu,
a także szkód wynikających z braku realizacji świadczeń z umów, ich niewłaściwej
jakości albo uchybienia terminowi ich wykonania (w tym także jakości dostarczonego, sprzedanego lub oddanego w użytkowanie produktu) – w szczególności roszczeń gwarancyjnych albo z tytułu rękojmi za wady, roszczeń o zapłatę kar umownych
lub pokrycie kosztów świadczenia zastępczego w miejsce świadczenia niewykonanego, wykonanego niewłaściwie albo z uchybieniem terminu; dotyczy to także kosztów usunięcia i zastąpienia wadliwego produktu przez produkt wolny od wad.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, za które osoba objęta ubezpieczeniem
jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej
osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy, chyba że, ryzyko to zostało jednoznacznie włączone do
umowy ubezpieczenia w oparciu o dostarczoną przez Ubezpieczającego treść
umowy dotyczącej rozszerzenia zakresu odpowiedzialności cywilnej.

10) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych przez
Ubezpieczającego lub ich osób bliskich, bez względu na podstawę prawną
wykonywanej pracy,
11) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody
stojące lub płynące,
12) wynikłe z powolnego działania: hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia,
przemarzania ścian lub innych podobnych czynników,
13) naprawiane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego,
14) regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/CE o zapobieganiu i zarządzaniu
szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym,
15) wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci,
16) powstałe w komputerach, systemach komputerowych lub ich częściach, urządzeniach, systemach telekomunikacyjnych lub ich częściach, urządzeniach,
w tym także układach peryferyjnych, procesorach, mikroprocesorach, układach
elektronicznych, układach scalonych lub urządzeniach mechanicznych, związane
z nie odczytaniem lub nieprawidłowym odczytaniem zapisu czasu, danych elektronicznych,
17) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające pracę programów, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny
ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem,
18) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
19) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną
domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami sabotażu,
20) związane z aktami terroru.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również szkody:

3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody poniesione przez publiczne instytucje
i podmioty pokrywające koszty leczenia poszkodowanych, powstałe wskutek
wszystkich rodzajów wypadków albo wskutek chorób, a także przyznającym na
rzecz tych poszkodowanych inne przysługujące im świadczenia.

1) wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przed datą początkową,
albo prace lub usługi wykonane przed tą datą,

4. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem czynności doradztwa: ekonomicznego, finansowego, podatkowego, gospodarczego, inwestycyjnego, prawnego, personalnego, technicznego, informatycznego
i wszelkich innych czynności wykonywanych w ramach doradztwa lub konsultingu.

3) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu dopuszczającego
go do obrotu, o ile atest jest wymagany przez przepisy obowiązujące w danym
państwie,

§7
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego oraz
osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym istnienie świadomości szkodliwego
oddziaływania wprowadzonego do obrotu produktu lub wykonywanej pracy albo usługi
uważa się za równoznaczne z winą umyślną.

2) których przyczyną była jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi,
w związku z którą została obniżona jej cena,

4) wyrządzone przez nie przetworzone produkty rolne, leśne lub hodowlane albo
zwierzynę łowną,
5) wyrządzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie,
6) powstałe w wyniku oddziaływania na kod genetyczny,
7) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z choroby TSE (transmissible spongi-
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form encephalopathy), włączając lecz nie ograniczając się do BSE (bovine spongiform encephalopathy) lub nowej odmiany jaką jest choroba vCJD (Creutzfeldt
– Jakob disease),
8) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje
krwiopochodne,
9) wyrządzone przez azbest, formaldehyd, środki antykoncepcyjne, dioksyny,
priony i wyroby tytoniowe,
10) wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub zastosowania
na statkach powietrznych.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte grzywny, kary administracyjne, sądowe oraz inne
kary o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowania i nawiązki o charakterze
karnym (exemplary & punitive damages), nałożone na osoby objęte ubezpieczeniem.
4. Ubezpieczeniem nie są również objęte koszty przeznaczone na wycofanie wadliwej
rzeczy z rynku, poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osoby trzecie.
5. Strony mogą uzgodnić wprowadzenie do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej.

SUMA GWARANCYJNA
§9
1. W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności INTER Polska.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla
wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu, i na osobie.
3. W stosunku do określonych ryzyk lub rodzajów szkód można w umowie określić
indywidualne limity w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej (sublimity).
4. Jeżeli suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych kwoty wyrażonej w walucie obcej, wysokość sumy gwarancyjnej ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym umowa
ubezpieczenia OC zostaje zawarta.
§ 10
1. Po wypłacie odszkodowania sumę gwarancyjną zmniejsza się o kwotę wypłaconego
odszkodowania.
2. Za zgodą INTER Polska Ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną opłacając
dodatkową składkę.
3. Zasady określone w ust. 1–2 stosuje się odpowiednio do sublimitów, o których
mowa w § 9 ust. 3, przy czym:
1) wypłaty dotyczące zakresu objętego ogólną sumą gwarancyjną powodują redukcję sublimitów, jeżeli kwota wypłaty lub skumulowana kwota wszystkich wypłat
jest wyższa niż różnica kwotowa pomiędzy sublimitem, a sumą gwarancyjną,
2) wypłaty dotyczące zakresu objętego sublimitami powodują odpowiednią redukcję
ogólnej sumy gwarancyjnej.

WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY
§ 11
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane:

UMOWA NA CUDZY RACHUNEK
§ 12
1. Obowiązki związane z zawarciem umowy na cudzy rachunek ciążą zarówno na
Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rachunek.
2. Obowiązki Ubezpieczającego związane z wykonaniem umowy ubezpieczenia przechodzą na Ubezpieczonego z chwilą, w której dowiedział się on o zawarciu umowy
na jego rachunek.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek dokument ubezpieczenia wydaje się Ubezpieczającemu.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 13
1. INTER Polska dokonuje ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej, biorąc pod
uwagę: rodzaj prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
zakres ubezpieczenia (przedmiotowy, terytorialny), okres ubezpieczenia, wysokość
sumy gwarancyjnej, wysokość obrotu, funduszu płac, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, rodzaj i prawdopodobieństwo zaistnienia zagrożeń zewnętrznych oraz
inne czynniki mające wpływ na ryzyko, opierając się na indywidualnej ocenie, zgodnie z wiedzą fachową, i doświadczeniem osoby oceniającej ryzyko.
2. Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z góry za cały
okres ubezpieczenia, chyba, że w umowie ubezpieczenia ustalono płatność składki
na innych zasadach.
3. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek INTER
Polska, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym przypadku za zapłatę przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty składki lub raty składki
na rachunek INTER Polska.
4. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej
konieczność opłacenia dodatkowej składki (lub zwrotu składki), składkę tę przelicza
się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia,
proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ewentualna
składka dodatkowa jest płatna jednorazowo.
5. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na
jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
6. Wysokość należnej do zwrotu składki wynosi 1/365 składki rocznej za każdy dzień
niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.
§ 14
1. Jeżeli podstawą do obliczenia składki jest obrót, lub inna zmienna wielkość, a przy
zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się minimalną składkę depozytową w oparciu
o przewidywaną wartość danej zmiennej na koniec okresu ubezpieczenia, wówczas
Ubezpieczający obowiązany jest w terminie do 90 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do wiadomości INTER Polska rzeczywiste wartości osiągnięte w tym
okresie w celu ostatecznego rozliczenia składki ubezpieczeniowej.
2. W przypadku ustalenia konieczności dokonania zwrotu zapłaconej składki, INTER
Polska nie zwraca minimalnej składki depozytowej określonej w umowie.

1) nazwę i adres Ubezpieczającego,
2) rodzaj prowadzonej działalności,
3) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
4) okres ubezpieczenia,
5) proponowaną wysokość sumy gwarancyjnej,

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
POCZĄTEK l KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTER POLSKA
§ 15

7) liczbę i wielkość szkód spowodowanych w okresie ostatnich 3 lat, z rozbiciem
na poszczególne lata.

1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej, niż w dniu następnym po dniu zawarcia
umowy i opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba, że został wyznaczony inny
termin zapłaty.

3. INTER Polska może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową.

2. Jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub
jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie,

6) obrót przewidywany w okresie ubezpieczenia,
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INTER Polska może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.
§ 16
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku, chyba, że strony
umówią się inaczej.
2. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający
ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim INTER Polska udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
3. W przypadku śmierci Ubezpieczającego umowa może być rozwiązana przez spadkobiercę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia
INTER Polska oświadczenia o wypowiedzeniu na piśmie.
4. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez INTER Polska ze skutkiem
natychmiastowym w razie stwierdzenia wynikających z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego zaniedbań w zakresie wymogów określonych w §§ 18 – 23 niniejszych
OWU.
§ 17
Ochrona ubezpieczeniowa INTER Polska kończy się z chwilą:
1) nie opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie, jeżeli INTER Polska ponosi
odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty;
2) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, w trybie określonym w § 16 ust. 2;
3) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym przez
INTER Polska, w trybie określonym w § 16 ust. 4;
4) doręczenia INTER Polska oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 3;
5) upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania
do zapłaty raty składki, wysłanego przez INTER Polska po upływie terminu jej
płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty spowoduje ustanie odpowiedzialności INTER Polska;
6) zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności przez Ubezpieczającego;
7) doręczenia Ubezpieczającemu decyzji o zakazie lub zawieszeniu prawa do
wykonywania działalności;
8) z chwilą zbycia przez Ubezpieczającego mienia, w związku z posiadaniem którego
zawarto umowę;
9) wyczerpania sumy gwarancyjnej;
10) zakończenia okresu ubezpieczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 18
1. Przed zawarciem umowy Ubezpieczający zobowiązany podać do wiadomości INTER
Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska zapytywało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.
2. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający zobowiązany jest każdorazowo zawiadamiać INTER Polska o zmianach okoliczności, o które INTER Polska
zapytywało w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach,
niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, których z naruszeniem postanowień ust. 1–2 Ubezpieczający nie podał do wiadomości INTER Polska. Jeżeli do naruszenia obowiązków określonych w ust. 1–2 doszło z winy
umyślnej Ubezpieczającego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których Ubezpieczający
nie podał do wiadomości INTER Polska.

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1–2 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba,
że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 19
1. Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia szczególnych zagrożeń, których usunięcia – stosownie do okoliczności – INTER Polska mogło domagać się i domagało
się; za szczególne zagrożenia uważa się takie zdarzenia i okoliczności, co do których
– w przypadku ich wystąpienia – istnieje znaczne prawdopodobieństwo wyrządzenia przez nie szkody.
2. Jeżeli Ubezpieczający nie wykonał powyższego obowiązku w terminie wskazanym
przez INTER Polska, INTER Polska zwolnione jest z odpowiedzialności za szkody powstałe
po wyznaczonym terminie wskutek nieusunięcia wskazanego zagrożenia, chyba,
że niewykonanie obowiązku nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody.
§ 20
1. W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych środków
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. W przypadku naruszenia z winy umyślnej obowiązków wynikających z ust. 1, INTER
Polska może odmówić wypłaty odszkodowania za szkody powstałe z tego powodu.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba, że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 21
1. W razie powstania szkody do obowiązków Ubezpieczającego należy ponadto:
1) niezwłocznie po powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić INTER Polska o szkodzie,
2) podjąć aktywną współpracę z INTER Polska w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,
3) stosować się do zaleceń INTER Polska, udzielając mu informacji i niezbędnych
pełnomocnictw.
2. W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wymienionych w ust. 1
INTER Polska może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli
niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny lub rozmiaru
szkody.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone
w ust. 1 spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba, że
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 22
1. W razie zgłoszenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczenia o naprawienie szkody do INTER Polska, Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek
zaniechania wszelkich działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego,
uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania na powyższe
pisemnej zgody INTER Polska.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczenia
osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność INTER Polska.
§ 23
W razie ujawnienia się okoliczności, która ma wpływ na istotną zmianę prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której ujawniła się ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14 dni od dnia niniejszego zgłoszenia wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
(ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTER POLSKA)
§ 24
1. W granicach udzielonej ochrony INTER Polska ma obowiązek dokonania oceny
sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o przyznaniu lub o odmowie przyznania odszkodowania.
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2. W każdym czasie INTER Polska ma prawo przyznać odszkodowanie w wysokości
sumy gwarancyjnej lub w wysokości mniejszej kwoty, którą mogą być zaspokojone
roszczenia wynikające z wypadku, zwalniając się w ten sposób z obowiązku dalszego świadczenia na rzecz osoby uprawnionej.

8. Odszkodowanie pomniejszone jest o franszyzę redukcyjną w wysokości 200,00 zł
lub inną a wprowadzoną do umowy z wyłączeniem szkód na osobie.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 25
1. INTER Polska wypłaca poszkodowanemu lub osobie uprawnionej należne odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego.
2. INTER Polska – w ramach sumy gwarancyjnej – obejmuje ochroną ubezpieczeniową także:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności
lub rozmiaru szkody, po uprzednim wyrażeniu zgody przez INTER Polska na
powyższe powołanie,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie INTER
Polska lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego, zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone
postępowanie karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało
powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na objęcie swoją ochroną tych kosztów,
3) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu
szkody w celu zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były
właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.
3. Zasady określone w ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do indywidualnych limitów,
o których mowa w § 9 ust. 3.

§ 27
1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenia wobec osób trzecich odpowiedzialnych
za szkodę powstałą w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, przechodzą
z Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na INTER Polska, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Roszczenia, o których mowa w ust.1, nie przechodzą na INTER Polska, jeśli sprawcą
szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym, chyba, że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć INTER Polska wszelkie dokumenty oraz przekazać informacje i dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez INTER Polska.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez zgody INTER
Polska praw przysługujących mu do osób trzecich, INTER Polska może odmówić
wypłaty odszkodowania w całości lub w części.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROSZCZEŃ
UBEZPIECZENIOWYCH
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 26
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, INTER Polska w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczającego (jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem) o przyjęciu zgłoszenia oraz przedstawi na piśmie osobie występującej
z roszczeniem wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia.
2. INTER Polska wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu lub osobie uprawnionej
w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności INTER Polska albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
W takiej sytuacji bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie określonym w ust. 2.
4. Jeżeli poszkodowanemu odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości, niż wynikałoby to z zawartej umowy ubezpieczenia lub roszczenia, z którym wystąpił poszkodowany, INTER Polska zawiadomi pisemnie osobę występującą
z roszczeniem o tym fakcie, w terminach określonych w ust. 2 – 3, wskazując na
okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę
wypłaty odszkodowania oraz poinformuje o możliwości dochodzenia roszczeń na
drodze sądowej.
5. INTER Polska wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia zgłoszonego przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w wyniku własnych ustaleń
dokonanych w postępowaniu wyjaśniającym, ugody zawartej z Ubezpieczonym,
Uprawnionym lub inną osobą występującą z roszczeniem lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
6. Jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli
osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową,
Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym INTER Polska.
7. Ubezpieczający obowiązany jest doręczyć INTER Polska orzeczenie sądu w terminie
umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do INTER Polska powinny być
składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane pismem poleconym, pod rygorem
nieważności.
2. Jeżeli Ubezpieczający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania i nie zawiadomił
o tym INTER Polska, pismo INTER Polska skierowane do ostatniej znanej siedziby lub
miejsca zamieszkania Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby
doręczone, gdyby Ubezpieczający nie zmienił siedziby lub miejsca zamieszkania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.
4. Skargi i zażalenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez Zarząd INTER Polska.
5. Skargi lub zażalenia powinny być składane w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
1) nazwę firmy, imię, nazwisko i dane teleadresowe osoby składającej skargę lub
zażalenie,
2) numer polisy lub szkody oraz nazwę Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
3) opis sytuacji będącej przedmiotem skargi lub zażalenia,
4) uzasadnienie wraz z przedstawieniem ewentualnych dowodów.
6. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia stanowisko INTER Polska zostanie przesłane
pisemnie w ciągu 14 dni listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub
zażalenia.
7. Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
8. Ewentualne spory powstałe w związku z umową ubezpieczenia rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby INTER Polska lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
9. Niniejsze OWU zostały przyjęte na mocy uchwały Zarządu INTER Polska nr 24/2009
z dnia 19 maja 2009 r. i znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych
od dnia 1 lipca 2009 r. Jednocześnie z dniem 30 czerwca 2009 r. tracą moc ogólne
warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej lub użytkowania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska
nr 23/2002 z dnia 21 maja 2002 r., obowiązujące od dnia 1 lipca 2002 r.

Roberto Svenda
Członek Zarządu

Janusz Szulik
Prezes Zarządu

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02–486 Warszawa; tel. 022 333 75 00, fax 022 333 75 01; Nr KRS16204 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 547–02–06–285; Kapitał zakładowy wynosi 30,5 mln zł, jest w pełni zarejestrowany i opłacony
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Załącznik nr 1 – KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY
Klauzula nr 1
rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia

2) szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlanych,
3) szkód powstałych wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej
wynikiem uszkodzenia lub zniszczenia,
4) szkód powstałych w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu,

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i ich posiadłości oraz Meksyku.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

odpowiedzialność cywilna pracodawcy
za wypadki przy pracy i szkody w mieniu
pracowników

Klauzula nr 2
szkody w nieruchomościach osób trzecich
użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i ich części
składowych, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:

5) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

Klauzula nr 3

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 30.10.2002 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego.
2. Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego z tytułu
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osobistego użytku należących do pracowników Ubezpieczającego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczającego, nawet jeżeli szkoda nie miała związku z wypadkiem przy pracy.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

1) szkód wynikłych z niezapłacenia bądź nieterminowego zapłacenia opłat z tytułu
zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego,

1) szkód wynikłych z wypadków mających miejsce przed datą początkową,

2) szkód w gruntach wszelkiego rodzaju,

2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków,
o których mowa w ust. 1,

3) szkód w urządzeniach i instalacjach wszelkiego rodzaju oraz przedmiotach ze
szkła, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba, że stanowią część składową nieruchomości, o których mowa w ust. 1,

3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w ust. 1,

4) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania.

4) szkód powstałych w następstwie spożycia przez pracowników alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających,

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

5) szkód powstałych w następstwie utraty mienia nie wynikającej z jego zniszczenia lub uszkodzenia,

Klauzula nr 2A

6) szkód w pojazdach, wartościach pieniężnych, dokumentach, sprzęcie elektronicznym i komputerowym oraz w rzeczach o wartości pamiątkowej lub zabytkowej.

szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich
użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych i ich
części składowych, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na
podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego stosunku prawnego.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód wynikłych z niezapłacenia bądź nieterminowego zapłacenia opłat z tytułu
zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego stosunku prawnego,
2) szkód wynikłych ze zużycia rzeczy w trakcie ich użytkowania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu,
4) szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 2B
szkody w rzeczach ruchomych stanowiących własność Najemcy
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ruchomości stanowiących
własność Najemcy.
2. INTER Polska ponosi odpowiedzialność w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będącego Wynajmującym. Umowa najmu
powinna być zawarta w formie pisemnej.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego generalnych lub bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji w szczególności: instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do których był
on zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub podpisanej umowy,

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 4
szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego stosunku prawnego,
2) w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub
innych podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,
3) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,
4) w wartościach pieniężnych.
3. Odpowiedzialność INTER Polska za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest
do wysokości sublimitów ustalonych w umowie, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.
4. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 4A
szkody w pojazdach mechanicznych
znajdujących się w pieczy, pod dozorem
lub kontrolą Ubezpieczającego
§1
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpie-
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czenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem oraz w ich wyposażeniu, polegające
na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego.
2. Przez pojęcia użyte w treści niniejszej Klauzuli należy rozumieć:
1) Ubezpieczony:

6) w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych usług, chyba, że umówiono się inaczej rozszerzając zakres
ubezpieczenia o Klauzulę nr 7,
7) polegające na kradzieży pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 niniejszej Klauzuli,
8) polegające na zaginięciu przesyłki towarowej,

a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia
parkingu strzeżonego,
b) właściciel lub posiadacz terenu parkingowego, jeżeli zawarł z podmiotem
określonym w ppkt a) umowę o dozór obejmującą zakres ubezpieczenia,
2) rabunek (rozbój): zabór mienia w wyniku użycia przez sprawcę wobec Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych przemocy fizycznej lub groźby jej
natychmiastowego użycia, bądź doprowadzenia tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
3. Za parking strzeżony uważa się wydzielony i trwale ogrodzony teren, który:
1) posiada wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów,
2) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
3) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren
parkingu,
4) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego
pojazdu z pomieszczenia dozoru,
5) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon/nadajnik znajduje
się w pomieszczeniu dozoru),
6) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd
i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone
lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.
§2
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu polegające na kradzieży
pojazdu lub jego fabrycznego wyposażenia w wyniku rabunku, pod warunkiem
spełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wynikających z § 1 ust. 3 oraz § 5
niniejszej Klauzuli w zakresie prawidłowego zabezpieczenia parkingu i pojazdu.
W ramach sublimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia określonego w polisie dla niniejszej Klauzuli, ustanawia się sublimit na ryzyko kradzieży pojazdu lub
jego fabrycznego wyposażenia w wyniku rabunku w wysokości 50% sublimitu sumy
gwarancyjnej.
2. INTER Polska odpowiada za szkody:
1) w pojazdach zaparkowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem na parkingu strzeżonym,
2) powstałe od momentu wjazdu pojazdu na teren parkingu i przyjęcia pojazdu
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do momentu wydania pojazdu osobie
upoważnionej i opuszczenia parkingu przez ten pojazd,
3) pod warunkiem, że pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów.
§3
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych na terenie parkingu, jeśli parking nie był zabezpieczony w sposób
określony w § 5 niniejszej Klauzuli lub zgodnie z postanowieniami dodatkowymi
wprowadzonymi indywidualnie przez strony do umowy ubezpieczenia,
2) powstałe w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów, regulaminu sprawowania dozoru parkingu, regulaminów wewnętrznych oraz szkody powstałe
w związku z naruszeniem przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub podmiotu, z którym Ubezpieczający/Ubezpieczony zawarł umowę
o dozór, obowiązków pracowniczych,
3) powstałe w następstwie zachowania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, osoby
działającej w jego imieniu, bądź innej osoby pozostającej na parkingu za zgodą
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie,
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dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej o podobnym
charakterze,

9) powstałe w ogumieniu,
10) wyrządzone przez materiały niebezpieczne,
11) powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w których stwierdzono niezgodność danych zawartych
w dowodzie rejestracyjnym ze stanem rzeczywistym,
12) powstałe w następstwie dokonywania napraw pojazdów na terenie parkingu,
13) związane z użyciem pojazdu bez zgody osoby pozostawiającej pojazd na terenie
parkingu,
14) powstałe w pojazdach nie zarejestrowanych lub w pojazdach pochodzących
z kradzieży,
15) związane z zaparkowaniem pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym lub
spowodowane zaparkowaniem pojazdów w ilości przekraczającej liczbę wyznaczonych miejsc do parkowania,
16) powstałe w wyniku działania sił przyrody, np.: deszczu, huraganu, wyładowań
atmosferycznych, gradu itp.
§4
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się do zawierania ze składającymi
umowy przechowania, w sposób polegający na wyraźnym włączeniu do treści
umowy postanowień zawartych w regulaminie parkingu, poprzez udostępnienie
składającemu regulaminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6).
2. W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązku
określonego w ust. 1, INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za
szkodę, gdy miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
3. W przypadku przyjęcia na parking strzeżony pojazdu, dokumentem potwierdzającym
zawarcie umowy przechowania jest kwit parkingowy. Ubezpieczający/Ubezpieczony
zobowiązany jest do wywieszenia regulaminu parkingowego, o którym mowa w § 5
ust. 1 pkt 6). W przypadku niedotrzymania przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego obowiązku, INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za
szkodę, gdy miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
§5
1. Z zachowaniem postanowień §§ 18 – 23 OWU Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest ponadto do:
1) wyznaczenia miejsc do parkowania pojazdów,
2) wydania Składającemu stosownych dowodów potwierdzających przyjęcie
pojazdu na parking,
3) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej przyjęcie i wydanie pojazdu,
4) dokonywania szczegółowych oględzin pojazdu; w przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeździe fakt ten należy odnotować
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie pojazdu na parking,
5) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów (w szczególności o ochronie
przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych), regulaminu
parkingu i zastrzeżonych w niniejszej Klauzuli zasad zabezpieczenia parkingu
oraz pojazdu,
6) wywieszenia ściśle sprecyzowanego regulaminu parkingu, w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nim przez każdego użytkownika parkingu; regulamin
winien określać przeznaczenie parkingu i obowiązki użytkownika oraz zakres
odpowiedzialności Ubezpieczającego.
2. Pojazd przyjęty na parking powinien:
1) mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła i inne odbiorniki prądu,
2) mieć zaciągnięty hamulec ręczny, a także być zabezpieczony przed dostępem
osób trzecich urządzeniami przewidzianymi konstrukcyjnie oraz innymi zainstalowanymi dodatkowo, np. alarmem.

4) w mieniu pozostawionym w pojazdach mechanicznych,

3. Wszelkie osoby przebywające na terenie parkingu mają zakaz palenia tytoniu lub
używania otwartego ognia.

5) w pojazdach mechanicznych będących własnością lub w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracownika na podstawie umowy najmu,

4. W razie niedopełnienia lub naruszenia któregokolwiek z obowiązków wymienionych
w ust. 1 – 3, INTER Polska odmówi przyznania odszkodowania w tej części, w jakiej

niedopełnienie tego obowiązku miało wpływ na powstanie, okoliczności, przebieg
lub rozmiar szkody.

2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego,
czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.

5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed
zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat
finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody
lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez
Ubezpieczającego.

Klauzula nr 5
szkody wyrządzone osobom trzecim przez
podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim przez osoby,
którym osoby objęte ubezpieczeniem powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innych
czynności (z wyjątkiem pracowników); osoby te uważa się za objęte ubezpieczeniem
w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego
w ramach działalności zgłoszonej do ubezpieczenia i tylko w odniesieniu do szkód
wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych im przez Ubezpieczającego prac,
usług lub innych czynności.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami
objętymi ubezpieczeniem.

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 7
szkody w rzeczach ruchomych poddanych
czyszczeniu, naprawie lub obróbce
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot czyszczenia,
naprawy lub obróbki, albo innych czynności wykonywanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

1) w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego stosunku prawnego,

Klauzula nr 5A

2) powstałych wskutek utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,

szkody wyrządzone osobom trzecim przez
podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
z zachowaniem prawa regresu przez Ubezpieczyciela
1. Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia określonych we
wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim przez osoby, którym osoby objęte ubezpieczeniem
powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innych czynności (z wyjątkiem pracowników); osoby te uważa się za objęte ubezpieczeniem w zakresie wynikającym
z umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego w ramach działalności
zgłoszonej do ubezpieczenia i tylko w odniesieniu do szkód wyrządzonych przy
wykonywaniu powierzonych im przez Ubezpieczającego prac, usług lub innych czynności.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami
objętymi ubezpieczeniem.
3. Po wypłacie odszkodowania na Ubezpieczyciela przechodzi uprawnienie do dochodzenia roszczenia regresowego względem podwykonawcy na podstawie art. 828 k.c.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 6
włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji
w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty
usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia
ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do
tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub
wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do
gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi
gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest
zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego
w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,
4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności INTER Polska, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie
odpowiedzialności INTER Polska z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia
początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,
5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży
pożarnej lub policji.

3) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
4) wyrządzonych w środkach transportu podczas prac ładunkowych wszelkiego
rodzaju.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 8
szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych
lub kafarów
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych lub kafarów.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 9
szkody wyrządzone w środkach transportu
podczas prac ładunkowych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody
wyrządzone w środkach transportu, w tym także kontenerach, podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy załadunku lub
rozładunku rzeczy nie opakowanych albo nienależycie opakowanych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 10
szkody wyrządzone przez dostarczoną energię
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o szkody u odbiorców energii wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub
dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach będące następstwem awarii lub
szkody materialnej urządzeń wytwarzających lub transmitujących energię.
2. Ochrona nie obejmuje czystych strat finansowych.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 11
szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpie-
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czenia o szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.
2. Odpowiedzialność INTER Polska za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona
jest do wysokości sublimitu ustalonego w umowie.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 12
szkody poniesione przez producenta wyrobu
finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania
lub połączenia z rzeczami pochodzącymi
od poszkodowanego

potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony przez
Ubezpieczającego wyrób do ceny, za którą przerobiony wyrób mógłby być sprzedany, gdyby wyrób dostarczony przez Ubezpieczającego nie był wadliwy.
4. Jeżeli okaże się, że możliwe jest doprowadzenie przerobionego wyrobu do stanu
umożliwiającego jego sprzedaż, albo zmniejszenie obniżenia ceny w drodze ekonomicznie uzasadnionego procesu naprawczego, INTER Polska oceni koszty takiego
procesu; przy czym z kwoty odszkodowania INTER Polska potrąca kwotę odpowiadającą stosunkowi ceny zapłaconej za dostarczony przez Ubezpieczającego wyrób
do ceny, za którą przerobiony wyrób może być sprzedany.
5. Ochrona nie obejmuje:
1) szkód wynikłych ze zmian, ubytków, napraw albo dostaw nowych lub zastępczych,
2) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego, polegające na:

3) kosztów poniesionych w związku ze spodziewanym zyskiem, który nie został
uzyskany,

1) zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy zmieszanych lub połączonych z wadliwymi
komponentami lub częściami składowymi,

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

2) poniesieniu kosztów produkcji wyrobu finalnego, z wyłączeniem kwoty odpowiadającej cenie dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części
składowych,
3) poniesieniu dodatkowych kosztów na usunięcie szkód w produkcie finalnym
lub doprowadzenie go do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub
rynkowym; przy czym INTER Polska nie pokrywa kwoty wynikającej ze stosunku
ceny dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów lub części składowych do ceny sprzedaży produktu finalnego,
4) poniesieniu dalszych strat finansowych wynikłych z faktu, że produkt finalny
nie może być sprzedany albo może być sprzedany wyłącznie po obniżonej
cenie; przy czym INTER Polska nie pokrywa kwoty wynikającej ze stosunku ceny
zapłaconej Ubezpieczającemu za dostarczone komponenty lub części składowe
do ceny, za którą produkt finalny mógłby być sprzedany, gdyby komponenty
lub części składowe dostarczone przez Ubezpieczającego nie były wadliwe.
2. Ochrona nie obejmuje:
1) szkód wynikłych ze zmian, ubytków, napraw albo dostaw nowych lub zastępczych,
2) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,
3) kosztów poniesionych w związku ze spodziewanym zyskiem, który nie został
uzyskany,
4) jakiekolwiek straty pośrednie inne od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,
5) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 13
szkody poniesione przez producenta wyrobu
finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego
wyrobów poddanych
dalszej obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia
z wyrobami pochodzącymi od poszkodowanego
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o koszty poniesione przez osoby trzecie na dalszą obróbkę wyrobów
pochodzących od Ubezpieczającego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami
pochodzącymi od poszkodowanego, o ile nie można sprzedać przerobionych wyrobów i o ile te koszty nie zostały poniesione na doprowadzenie przerobionych wyrobów do stanu odpowiadającego wymogom prawnym lub rynkowym, i nie mają
charakteru korekty.

4) strat pośrednich i innych od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,
5) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.

Klauzula nr 14
szkody poniesione przez użytkownika maszyn
lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego, powstałe wskutek wadliwości rzeczy
wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn lub urządzeń
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń, w szczególności:
1) szkody w produktach wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych
maszyn lub urządzeń,
2) nakłady i wydatki na produkcję lub obróbkę, stracone w związku z wadliwością
tych maszyn lub urządzeń,
3) dodatkowe wydatki poniesione na poczet usunięcia wad albo szkód w produktach wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub
urządzeń, w celu doprowadzenia ich do stanu odpowiadającego wymogom
prawnym lub rynkowym,
4) dodatkowe straty finansowe wynikłe z faktu, że produkty wytworzone lub poddane obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń nie mogą być sprzedane
albo mogą być sprzedane jedynie za obniżoną cenę,
5) koszty poniesione przez nabywcę wadliwych produktów w bezpośrednim
związku z utratą przychodów spowodowaną wadliwością produktów wytworzonych lub poddanych obróbce.
2. Ochrona nie obejmuje:
1) szkód wynikłych ze zmian, ubytków, napraw albo dostaw nowych lub zastępczych,
2) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,
3) kosztów poniesionych w związku ze spodziewanym zyskiem, który nie został
uzyskany,
4) jakiekolwiek straty pośrednie inne od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem,
5) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 15

2. Za koszty w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się koszty produkcji poniesione
przez osoby trzecie, z wyłączeniem ceny zapłaconej Ubezpieczającemu za dostarczony do dalszego przerobu wyrób.

koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad,
poniesione przez osoby trzecie

3. Jeżeli wadliwość wyrobu dostarczonego przez Ubezpieczającego spowodowała
konieczność obniżenia ceny przerobionego wyrobu, INTER Polska wypłaca odszkodowanie w miejsce kosztów kwotę odpowiadającą zmniejszeniu przychodów wskutek konieczności obniżenia ceny; przy czym z kwoty odszkodowania INTER Polska

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o nakłady osób trzecich poniesione na likwidację, usunięcie, rozłożenie na
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części lub uprzątnięcie wadliwych produktów oraz na zainstalowanie, złożenie lub
wstawienie produktów wolnych od wad.
2. Pojęcie nakładów użyte w treści niniejszej klauzuli obejmuje również:
1) koszty zainstalowania, złożenia lub dopasowania produktów wolnych od wad
nie wytworzonych ani nie dostarczonych przez Ubezpieczającego,

z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby nieposiadające w chwili zdarzenia
wyrządzającego szkodę stosownych uprawnień do kierowania danym pojazdem.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 18
czyste straty finansowe

2) koszty zlokalizowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwości,
3) koszty podróży, diety, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
płatne pracownikom innych firm,
4) koszty wynajęcia rusztowań lub innego sprzętu pomocniczego.
3. Ochrona nie obejmuje kosztów dostarczenia produktów wolnych od wad, w szczególności kosztów transportu.
4. Jeżeli może zostać podjęty ekonomicznie uzasadniony proces w zamian za likwidację,
usunięcie, rozłożenie na części lub uprzątnięcie wadliwych produktów, INTER Polska
oceni koszty takiego procesu do wysokości kosztów, które byłyby poniesione w celu
usunięcia wadliwego produktu i zainstalowania produktu wolnego od wad.
5. Ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona, jeżeli Ubezpieczający sam zainstalował
lub wstawił wadliwe produkty lub zlecił ich zainstalowanie lub wstawienie na swój
rachunek, z własnymi instrukcjami; przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczający uczestniczył wyłącznie w nadzorze lub w charakterze doradcy – nie jako
osoba odpowiedzialna za prace instalacyjne – przy instalacji wadliwego produktu
przez odbiorcę albo przez podmiot, któremu odbiorca zlecił odbiór oraz jeżeli wadliwość ewidentnie nie jest wynikiem nieprawidłowej instalacji, nadzoru lub doradztwa, lecz powstała podczas procesu produkcyjnego lub w trakcie dostawy.
6. Ponadto ochrona nie obejmuje:
1) szkód wynikłych ze zmian, ubytków, napraw albo dostaw nowych lub zastępczych,
2) szkód wynikłych z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,
3) kosztów poniesionych w związku ze spodziewanym zyskiem, który nie został
uzyskany,
4) jakiekolwiek inne straty pośrednie od objętych wyraźnie ubezpieczeniem,
5) szkód wyrządzonych przez rzeczy, których używanie lub oddziaływanie w odniesieniu do konkretnego celu nie było wystarczająco sprawdzone według aktualnego poziomu nauki i techniki.
7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 16
włączenie roszczeń pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie będące następstwem roszczeń pomiędzy
podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie roszczenia między podmiotami wymienionymi
w umowie ubezpieczenia. Lista ubezpieczonych podmiotów (z podaniem pełnej
nazwy, siedziby, NIP, REGON), stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w mieniu będącym przedmiotem wykonywanych przez Ubezpieczonych robót
budowlanych lub montażowych, w tym w: maszynach, sprzęcie, urządzeniach,
wyposażeniu budowlanym lub montażowym, oraz w jakimkolwiek innym mieniu,
2) mogących rodzić roszczenia wzajemne pomiędzy producentami produktów,
3) wynikających z roszczeń o utracone korzyści,
4) roszczeń kierowanych przez osoby zatrudnione wobec pracodawcy oraz roszczenia pracodawcy kierowane wobec osób zatrudnionych, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 17
szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe w związku z ruchem pojazdów
nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe w rozumieniu § 3 pkt 2) OWU, powstałe w czasie
trwania odpowiedzialności INTER Polska.
2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych
strat finansowych związanych z:
1) działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych
lub montażowych, kontroli lub wycenie,
2) działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania
umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową,
3) działalnością leasingową,
4) obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją
płatności,
5) doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
6) rzeczami wprowadzonymi do obrotu przez osoby objęte ubezpieczeniem albo
robotami lub usługami przez nie wykonanymi,
7) skutkami stałych emisji wszelkiego rodzaju (hałas, zapach, wibracje, wstrząsy itp.),
8) niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
9) poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo
lub gospodarczo podmiotom,
10) działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją,
udzielaniem informacji, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
11) utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
12) stosunkiem pracy.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli
Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 19
szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym utrzymaniem dróg publicznych zarządzanych przez Ubezpieczającego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) spowodowanych dotychczasowym złym stanem nawierzchni dróg (korony
jezdni),
2) wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót drogowych oraz niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu używanego
do robót drogowych,
3) będących następstwem ciężkich warunków atmosferycznych: grad, deszcz
nawalny, gołoledź, śnieżyce, zawieje.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 20
szkody powstałe podczas jazd próbnych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
na zdarzenia skutkujące powstaniem szkody rzeczowej, w wyniku przeprowadzania
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jazd próbnych – przez pracowników posiadających prawo jazdy nie krócej niż trzy lata.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas jazd próbnych
w odległości do 10 km od miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę, za którą
ponosi on odpowiedzialność, nie posiadającą stosownych uprawnień do prowadzenia pojazdów,
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2) polegających na kradzieży lub rabunku pojazdu mechanicznego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

1) polegające na wystąpieniu strat finansowych (szkody inne niż osobowe lub rzeczowe),

Klauzula nr 21

2) wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących obowiązków
zawodowych oraz przepisów BHP,

szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia
imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody wyrządzone
uczestnikom w czasie i w wyniku przeprowadzania imprez z wyłączeniem imprez
masowych w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U. Nr 106 poz. 680 z dnia 11.09.1997 z późn. zm.).
2. Za uczestnika imprezy uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania
imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno – administracyjnej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony
przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu
i w czasie trwania imprezy,
2) poniesione przez pracowników Ubezpieczającego,
3) wyrządzone przez osoby wykonujące czynności należące do służb ochronnych
i kontrolnych,
4) wyrządzone przez osoby prowadzące przy realizacji imprezy działalność dodatkową – gastronomiczną, reklamową, itp.,
5) szkody powstałe w czasie przeprowadzania imprez z udziałem pojazdów
mechanicznych, motocykli i innych napędzanych silnikiem,
6) powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni,
7) powstałe w pojazdach, rzeczach w nich pozostawionych w tym w aparatach
fotograficznych, kamerach,
8) powstałe w czasie prowadzenia imprez na stadionach (mecze piłki nożnej) oraz
obiektach narciarskich.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 Ubezpieczający
zapłaci dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie.
Klauzula nr 22
szkody wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
mienia, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty:
1) futer naturalnych, sprzętu elektronicznego lub optycznego lub zwierząt żywych;
2) pojazdów mechanicznych lub ich wyposażenia, albo rzeczy w nich pozostawionych;
3) wartości pieniężnych;
4) mienia, które Ubezpieczający przyjął na przechowanie.
3. Wysokość odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
do hotelu, w ramach sumy gwarancyjnej, nie może przekroczyć, względem jednego
gościa hotelowego, limitu odpowiedzialności w wysokości 100–krotnej należności
za wynajęty pokój na jedną dobę. Jednakże wysokość odszkodowania za utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie każdej rzeczy nie może przekroczyć limitu odpowiedzialności w wysokości 50 – krotnej należności za wynajęty pokój na jedną dobę.
4. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 23
szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych
i zakażeń
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym wirusem
HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW).
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3) wyrządzone przez osoby nie posiadające prawa do wykonywania zawodu albo
pozbawione lub też zawieszone w prawie do wykonywania zawodu na podstawie obowiązujących przepisów,
4) wyrządzone przez osoby będące w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyku lub innego podobnie działającego środka,
5) wynikające z przyjęcia przez Ubezpieczającego odpowiedzialności wykraczającej
poza ustawowy zakres określony przepisami prawa,
6) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z choroby TSE (transmissible spongiform encephalopathy), włączając lecz nie ograniczając się do BSE (bovine spongiform encephalopathy) lub nowej odmiany jaką jest choroba vCJD (Creutzfeldt
– Jakob disease),
7) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeniesienia wirusa A/H1N1 (H1N1
influenza A),
8) za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula nr 24
szkody wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres o szkody
osobowe będące wynikiem zatrucia pokarmowego, zaistniałe w związku z prowadzeniem punktu gastronomicznego, o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony w zakresie
swojej statutowej działalności uprawniony jest do prowadzenia takiego punktu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych badań lekarskich,
zezwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,
2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy,
3) polegające na przeniesieniu chorób przez pracowników Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego,
4) inne niż wynikające z zatruć pokarmowych.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.
Klauzula Nr 25
szkody wyrządzone przez wspólnotę
mieszkaniową członkom wspólnoty
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez ubezpieczoną wspólnotę mieszkaniową
członkowi wspólnoty z związku z posiadanym mieniem wspólnym.
2. Zgodnie z ustawą o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład
określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
3. Dla potrzeb niniejszej klauzuli członek wspólnoty uważany jest za osobę trzecią
w rozumieniu OWU.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) za które ponosi odpowiedzialność właściciel nieruchomości lokalowej (członek
wspólnoty), wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej z tytułu posiadania
i użytkowania tego lokalu,
2) których bezpośrednią przyczyną były negatywne decyzje wspólnoty mieszkaniowej odnośnie koniecznych remontów bądź napraw lub przesunięcie w czasie
rozpoczęcia remontów lub napraw.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 Ubezpieczający
opłaci dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie.

