OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu
Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia
Postanowienia ogólne
§1
1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER
Polska S.A. w Warszawie, zwane dalej "INTER
Polska", zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej
"ubezpieczającymi".
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz
osoby trzeciej (ubezpieczonego). W razie zawarcia
umowy na rzecz osoby trzeciej postanowienia
niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
stosuje się odpowiednio do osoby, na rzecz której
zawarto umowę - dotyczy to w szczególności przedmiotu, zakresu ubezpieczenia oraz praw i obowiązków stron umowy.
3. Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia należy interpretować
w oparciu o wykaz definicji zamieszczony w § 32,
przy czym w razie wątpliwości co do terminów nie
zdefiniowanych w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia zastosowanie mają definicje ustawowe wraz z ich aktualną wykładnią sądową.

§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.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie podstawowym jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa
i deliktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody
w mieniu lub na osobie, w jednym z następujących
wariantów:
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1) wariant 1 - 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 albo usługi,
2) wariant 2 - obejmuje ryzyka określone w wariancie 1 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 (OC za produkt
i wykonane prace).

2. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym może być dodatkowo odpowiedzialność
cywilna kontraktowa i deliktowa 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 pokrewnego stosunku
prawnego,
3) wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym
przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu
na podstawę prawną zatrudnienia,
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 mieniu stanowiącym przedmiot obróbki,
naprawy lub innych czynności w ramach usług
wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
8) wynikłe z działania środków wybuchowych,
młotów pneumatycznych i kafarów,
9) wyrządzone podczas prac ładunkowych,
10) wynikłe z niewłaściwych parametrów wytworzonej lub dostarczonej energii w jakiejkolwiek
postaci,
11) 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,
12) 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,
13) 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,
14) wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej,
15) polegające na wystąpieniu czystych strat
finansowych.
3. Ryzyka wymienione w ust. 2 pozostają wyłączone
z zakresu ubezpieczenia, o ile nie zostaną jednoznacznie włączone do umowy ubezpieczenia poprzez
podpisanie przez strony umowy stosownych klauzul
dodatkowych, których tytuły wymienione są na liście
załączonej do niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia.
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4. Umowa ubezpieczenia może zawierać postanowienia
odbiegające od treści niniejszych ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz klauzul.
5. Zakres ubezpieczenia ustala w porozumieniu
z ubezpieczającym lub jego pełnomocnikiem
upełnomocniony przedstawiciel INTER Polska.

§4
1. Umowa ubezpieczenia zawarta w oparciu o niniejsze
ogólne warunki ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną kontraktową i deliktową osób
objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na
osobie, o ile szkoda objęta zakresem ubezpieczenia
wystąpi w czasie trwania odpowiedzialności INTER
Polska, nawet jeżeli roszczenia poszkodowanych
z tytułu takiej szkody zostaną zgłoszone po upływie
okresu ubezpieczenia - w takim wypadku kwalifikuje
się taką szkodę do tej umowy, w czasie trwania której
wystąpiła 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 ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności wymienionymi w § 32 oraz w zakresie ryzyk
dodatkowych włączonych do umowy ubezpieczenia,
w szczególności wymienionych w ß 3.

§5
1. Ubezpieczenie nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń
wynikających z niepodjęcia wykonywania umów
przez osoby objęte ubezpieczeniem w ogóle lub
w określonym czasie albo miejscu, a także roszczeń
wynikających z braku realizacji świadczeń z umów,
ich niewłaściwej jakości albo terminowości (w tym
także jakości dostarczonych, sprzedanych lub
oddanych w użytkowanie kontrahentom rzeczy) w szczególności roszczeń gwarancyjnych albo
z tytułu rękojmi za wady, a także roszczeń o zapłatę
kar umownych lub pokrycie kosztów świadczenia
zastępczego w miejsce świadczenia niewykonanego,
wykonanego niewłaściwie albo nieterminowo;
dotyczy to także kosztów usunięcia i zastąpienia
wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad.
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek
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, z której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem.
3. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są roszczenia
jakichkolwiek publicznych instytucji i podmiotów
pokrywających koszty leczenia poszkodowanych
w wypadkach jakiegokolwiek rodzaju, albo wskutek
jakichkolwiek chorób, a także prowadzących wypłatę
na rzecz tych poszkodowanych wypłatę jakichkolwiek
świadczeń innego typu.

§6
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych
umyślnie przez ubezpieczającego oraz osoby, za które
ponosi odpowiedzialność, przy czym świadomość
szkodliwego oddziaływania wprowadzonej do obrotu
rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi uważa się za
równoznaczną z winą umyślną.

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

5) liczbę i wielkość szkód spowodowanych w okresie ostatnich 5 lat, z rozbiciem na poszczególne
lata.

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

3. INTER Polska może uzależnić zawarcie umowy
ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji
związanych z umową.
4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych
określonych w ust. 2, albo został sporządzony
wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami,
ubezpieczający powinien na wezwanie INTER Polska
odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy
wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma
INTER Polska.

§7

3) wyrządzone przez rzecz nie posiadającą ważnego
atestu dopuszczającego ją do obrotu, o ile atest
jest wymagany przez przepisy obowiązujące
w danym państwie,

1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

4) wyrządzone przez nie przetworzone produkty
rolne, leśne lub hodowlane albo zwierzynę łowną,

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

5) wyrządzone przez azbest, formaldehyd, środki
antykoncepcyjne, dioksyny, priony i wyroby
tytoniowe,

2) wyrządzone osobom bliskim wobec osób
objętych ubezpieczeniem,
3) powodujące roszczenia pomiędzy osobami
objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej
umowy,
4) które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, zawartej z innym
ubezpieczycielem na wcześniejszy lub późniejszy
okres ubezpieczenia,
5) związane z naruszeniem praw autorskich,
patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
6) w wartościach pieniężnych, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki,
7) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych,
8) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się
ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące,
a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych,
9) wyrządzone w podziemnych instalacjach lub
urządzeniach,
10) wynikłe z powolnego działania hałasu, wibracji,
ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych
czynników,
11) pokrywane na podstawie prawa geologicznego
lub górniczego,
12) wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek
postaci,
13) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej,
skażenia radioaktywnego, promieni laserowych
i maserowych oraz pola magnetycznego
i elektromagnetycznego,
14) związane z działaniami wojennymi, stanem
wojennym i wyjątkowym, wojną domową,
zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz
aktami sabotażu,
15) związane z aktami terroryzmu, za które uważa się
akty (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
terroryzmu, spoczywa na ubezpieczającym.
2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również
szkody:

6) wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku
w lotnictwie lub zastosowania na statkach
powietrznych,
7) powstałe w wyniku oddziaływania na kod
genetyczny.
3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze
pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages),
nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem.
4. Zakresem ubezpieczenia nie są również objęte koszty
poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem lub
osoby trzecie na wycofanie wadliwej rzeczy z rynku.
5. Strony mogą uzgodnić wprowadzenie do umowy
ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej.
6. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszelkiego
rodzaju bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub
niematerialne szkody lub wydatki, powstałe przed,
w czasie lub po roku 2000 i będące następstwem
niemożności odczytania lub nieprawidłowego
odczytania daty, rozumianej jako jakikolwiek zapis
czasu, przez stanowiący własność ubezpieczającego
lub innych osób jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub
oprogramowanie, a w szczególności komputer,
system komputerowy oraz ich części lub urządzenia,
system telekomunikacyjny lub podobny oraz ich
części lub urządzenia, a także układy peryferyjne,
procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne,
układy scalone lub urządzenia mechaniczne wspomnianego wyżej sprzętu. Nieodczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu czasu odnosi się w szczególności do braku możliwości lub niemożności znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania,
zachowania, prawidłowego przetworzenia lub
interpretacji jakichkolwiek danych elektronicznych,
instrukcji lub polecenia, będących następstwem
potraktowania jakiegokolwiek zapisu czasu (daty,
godziny, minuty, sekundy) niezgodnie z intencją lub
w sposób wcześniej zamierzony.

Wniosek ubezpieczeniowy
§8
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie
wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego
w formie pisemnej.
2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące
dane:
1) nazwę i adres ubezpieczającego,
2) okres ubezpieczenia,
3) proponowaną wysokość sumy gwarancyjnej,
4) obrót i fundusz płac przewidywany w okresie
ubezpieczenia,
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Umowa na rzecz osoby trzeciej
§9
1. Obowiązki związane z zawarciem umowy na rzecz
osoby trzeciej ciążą zarówno na ubezpieczającym jak
i ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział
o zawarciu umowy na jego rzecz, jednakże obowiązek
opłaty składki ubezpieczeniowej ciąży tylko na
ubezpieczającym.
2. Obowiązki ubezpieczającego związane z wykonaniem
umowy ubezpieczenia przechodzą na ubezpieczonego z chwilą, w której dowiedział się on o zawarciu umowy na jego rzecz.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na
rzecz osoby trzeciej polisę lub inny dokument
ubezpieczenia wydaje się ubezpieczającemu.
Ubezpieczający może rozporządzać prawami
z umowy ubezpieczenia do czasu przekazania
dokumentu ubezpieczenia ubezpieczonemu.

Suma gwarancyjna i składka
§ 10
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).

§ 11
1. Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna
zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania.
2. Za zgodą INTER Polska ubezpieczający może
uzupełnić sumę gwarancyjną opłacając dodatkową
składkę.
3. W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa
ubezpieczenia rozwiązuje się, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio
do sublimitów, o których mowa w § 10 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.

§ 12
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie
taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Na wniosek ubezpieczającego składka może być
rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich
wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.

§ 13
1. Jeżeli podstawą do obliczenia składki jest obrót,
fundusz płac lub inna zmienna wielkość, przy
zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się minimalną
składkę depozytową w oparciu o przewidywaną
wartość danej zmiennej na koniec okresu ubezpieczenia, a 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; po
upływie powyższego terminu INTER Polska jest
uprawniony do pobrania jako kary za zwłokę 5%
ostatecznej składki.
2. W przypadku ustalenia konieczności dokonania
zwrotu zapłaconej składki, INTER Polska nie zwraca
minimalnej składki depozytowej określonej
w umowie.

Okres trwania ubezpieczenia i czas trwania
odpowiedzialności Inter Polska
§ 14
1. Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie.
2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę
uzgodnioną przez strony umowy.
3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę
zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

§ 15
1. Odpowiedzialność INTER Polska rozpoczyna się od
dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek
okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub
jej pierwsza rata w pełnej wysokości zostanie
zapłacona w dniu zawarcia umowy, chyba że został
wyznaczony inny termin zapłaty.
2. Jeżeli składka lub jej pierwsza rata została zapłacona
po wyznaczonym terminie, późniejszym w stosunku
do początku okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność
INTER Polska nie obejmuje szkód, które zostały
wyrządzone lub powstały w okresie od dnia
następującego po terminie płatności, do dnia
rzeczywistej płatności składki lub jej pierwszej raty
w pełnej wymaganej wysokości.
3. Niezapłacenie pełnej kwoty składki lub jej raty
w wyznaczonym terminie uprawnia INTER Polska do
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym odstąpienie od umowy nie zwalnia
ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za
okres, w jakim INTER Polska udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
4. INTER Polska uprawniony jest do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie
mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
ust. 1 - 4.
6. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę
uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku
lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
INTER Polska pod warunkiem, że na rachunku
ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
środków; w odmiennym wypadku za zapłatę
przyjmuje się chwilę uznania rachunku INTER Polska
pełną kwotą wymaganej składki lub jej raty.
7. Odpowiedzialność INTER Polska kończy się
z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek
ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem.

Prawa i obowiązki stron umowy
§ 16
1. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić INTER
Polska odpowiedzi na pytania zamieszczone
w formularzu wniosku lub skierowane do niego
w innej formie pisemnej oraz podać INTER Polska
wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny
ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli INTER Polska zawarł
umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. Jeżeli ubezpieczający działał przez pełnomocnika, to
obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na
pełnomocniku i obejmuje także okoliczności znane
pełnomocnikowi.
3. Jeżeli ubezpieczający podał do wiadomości INTER
Polska niezgodne z prawdą informacje i okoliczności,
o których mowa w ust. 1, INTER Polska jest wolny od
odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają
wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa
wypadku objętego umową.

§ 17
1. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać
INTER Polska wszelkie zmiany okoliczności, które
mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, o które INTER Polska zapytywał
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
2. Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, INTER Polska jest wolny od
odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają
wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa
wypadku objętego umową.

§ 18
1. Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia
szczególnych zagrożeń, których usunięcia stosownie do okoliczności - mógł domagać się INTER
Polska i domagał się; za szczególne zagrożenia uważa
się zwłaszcza zdarzenia wyrządzające szkody.
2. Jeżeli ubezpieczający nie wykonał powyższego
obowiązku w terminie wskazanym przez INTER
Polska, INTER Polska zwolniony 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.

5. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub
pierwszej raty składki przed początkiem okresu
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§ 19
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany
jest użyć wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody.
2. Jeżeli ubezpieczający dopuścił się rażącego
niedbalstwa w wykonaniu obowiązku określonego
w ust. 1, odszkodowanie się nie należy.

§ 20
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.

§ 21
1. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody
ubezpieczający ma obowiązek zaniechania działań
zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego,
uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do
czasu uzyskania pisemnej zgody INTER Polska.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczającego
roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej
pisemnej zgody nie ma wpływu na odpowiedzialność
INTER Polska.

§ 22
1. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za
sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku,
INTER Polska może odpowiednio zwiększyć składkę,
poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie
wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu
ubezpieczenia. W wypadku takim INTER Polska
wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej
składki, a ubezpieczający może w ciągu 14 dni od
otrzymania wezwania od umowy odstąpić. Jeżeli
ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku,
INTER Polska może odpowiednio zmniejszyć
odszkodowanie.
2. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie
zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, że
INTER Polska nie zawarłby umowy, gdyby o tej
okoliczności wiedział, może on w ciągu miesiąca od
ujawnienia rzeczonej okoliczności od umowy
odstąpić. W razie odstąpienia od umowy należy się
INTER Polska tylko składka za czas trwania umowy.
Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło już po
wypadku lub w ciągu ostatniego miesiąca przed
wypadkiem, a przyczyną wypadku była wyłącznie
ujawniona okoliczność, INTER Polska może
odmówić wypłaty odszkodowania.

Odpowiedzialność TU TU INTER Polska S.A.
§ 23
1. W granicach udzielonej ochrony INTER Polska ma
obowiązek dokonania oceny sytuacji faktycznej
i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia
i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony
ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
2. W każdym czasie INTER Polska ma prawo wypłacić
odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej lub
mniejszej sumy, którą mogą być zaspokojone
roszczenia wynikające z wypadku, zwalniając się
z obowiązku dalszego prowadzenia obrony oraz
ponoszenia innych kosztów.

§ 24
1. INTER Polska wypłaca osobie uprawnionej należne
odszkodowanie ustalone według zasad odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.
2. INTER Polska pokrywa także:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z INTER Polska w celu
ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze
prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za
jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność ubezpieczającego
objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie
przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, INTER Polska pokrywa koszty
obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub
wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
3) niezbędne koszty działań podjętych przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe,
chociażby okazały się bezskuteczne.
3. Za koszty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, INTER
Polska odpowiada ponad sumę gwarancyjną.
W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń
wynikających z wypadku jest wyższa niż suma
gwarancyjna, INTER Polska pokrywa te koszty
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma
gwarancyjna do wysokości roszczeń, niezależnie od
liczby wdrożonych postępowań sądowych; wypłata
przez INTER Polska sumy gwarancyjnej oraz
obliczonej zgodnie z powyższą zasadą części
kosztów zwalnia go z obowiązku dokonywania
dalszych wypłat.
4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, pokrywane są
w ramach sumy gwarancyjnej. 5. Zasady określone
w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do indywidualnych limitów, o których mowa w § 10 ust. 3.

Wypłata odszkodowania
§ 25
1. Wraz z zawiadomieniem o zgłoszeniu roszczenia
ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć INTER
Polska dokumenty niezbędne do rozpatrzenia
wniosku o wypłatę odszkodowania.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, ubezpieczający
powinien dostarczyć w ciągu 7 dni od daty powzięcia
wiadomości o powstaniu szkody.
3. Ubezpieczający ma obowiązek udostępnić inne
dokumenty, które INTER Polska uzna za niezbędne do
rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

§ 26
1. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku 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.
2. Ubezpieczający obowiązany jest doręczyć INTER
Polska orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym
mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka
odwoławczego.

§ 27
1. INTER Polska obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności INTER Polska albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych
okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania INTER Polska wypłaca w terminie określonym
w ust. 1.
3. Odszkodowanie pomniejszone jest o franszyzę
redukcyjną, jeżeli została ona wprowadzona do
umowy.

§ 28
Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie
zgadza się z ustaleniami INTER Polska co do odmowy
zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie - za pośrednictwem oddziału - wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Zarząd INTER Polska.

Regres ubezpieczeniowy
§ 29
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na INTER
Polska przysługujące ubezpieczającemu roszczenie
do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do
wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi
na INTER Polska, jeśli sprawcą szkody jest osoba,
z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę
umyślnie.
3. Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć INTER
Polska wszelkie wiadomości i dokumenty oraz
dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego
dochodzenia praw przez INTER Polska.
4. W razie zrzeczenia się przez ubezpieczającego bez
zgody INTER Polska praw przysługujących mu do
osób trzecich z tytułu szkód INTER Polska może
odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub
w części.

Wygaśnięcie stosunku ubezpieczeniowego
§ 30
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres
przekraczający 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo
odstąpienia od umowy w okresie 30 dni, jeżeli jest
osobą fizyczną i 7 dni, jeżeli jest osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, od daty zawarcia umowy; odstąpienie od
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umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku
zapłaty składki za okres, w jakim INTER Polska
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki.

§ 31
1. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty
wypłaty odszkodowania albo daty doręczenia
odmowy wypłaty odszkodowania wypowiedzieć
umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. W razie wypowiedzenia umowy 80% składki za nie
wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy nie wypłacono odszkodowania.

Definicje
§ 32
Z zastrzeżeniem pełnego obowiązywania postanowień
§§ 3-7, w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków
ubezpieczenia:
1) za osoby objęte ubezpieczeniem uważa się:
a) ubezpieczającego, a w razie zawarcia umowy
na rzecz osoby trzeciej - ubezpieczonego,
b) obecnych i byłych pełnomocników oraz
pracowników ubezpieczającego albo ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrządzonych
w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych na jego rzecz,
2) za osoby trzecie uważa się wszystkie osoby nie
będące stroną umowy ubezpieczenia zgodnie
z pkt. 1), w tym także osoby fizyczne, prawne
i inne jednostki organizacyjne, będące stroną
jakiejkolwiek umowy łączącej je z osobami
objętymi ubezpieczeniem,
3) za odpowiedzialność kontraktową uważa się
odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie
wyrządzoną osobom trzecim, z którymi łączy
osoby objęte ubezpieczeniem jakakolwiek
umowa, w związku lub przy okazji wykonywania
tej umowy, a także wskutek jej nieprawidłowego
wykonania,
4) za odpowiedzialność deliktową uważa się
odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkodę w mieniu lub na osobie
wyrządzoną osobom trzecim, z którymi nie łączy
osób objętych ubezpieczeniem żadna umowa,
a także osobom trzecim, z którymi łączy osoby
objęte ubezpieczeniem jakakolwiek umowa,
jednak bez związku z wykonywaniem tej umowy,
jej niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem,
5) za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby
pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe,
ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających,
6) za szkodę na osobie uważa się śmierć,
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz
wszelkie straty następcze poszkodowanego
pozostające ze szkodą na osobie w związku
przyczynowym, w tym także utracone korzyści
i zadośćuczynienie za krzywdę,

7) za szkodę w mieniu uważa się zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające ze szkodą w mieniu
w związku przyczynowym, w tym także utracone
korzyści, w szczególności na działalności gospodarczej poszkodowanego,
8) za czyste straty finansowe uważa się szkody nie
wynikające ze szkód w mieniu ani na osobie,
polegające na rzeczywistych stratach finansowych albo utraconych korzyściach finansowych
poszkodowanego,
9) za wprowadzenie rzeczy do obrotu uważa się
chwilę, w której jej posiadanie trwale lub na
określony czas zostało przeniesione na osobę
trzecią w rozumieniu punktu 2 niniejszego
paragrafu,
10) za wartości pieniężne uważa się krajowe
i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz
złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe
metale z grupy platynowców,
11) za wypadek uważa
wystąpienie szkody
w czasie trwania
Polska, przy czym
następstwem tego

się zdarzenie powodujące
na osobie lub w mieniu
odpowiedzialności INTER
wszystkie szkody będące
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,

skierowane do ostatniej znanej siedziby ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której
byłoby doręczone, gdyby ubezpieczający nie zmienił
siedziby.

12) za datę początkową uważa się datę 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,

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych
warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i kodeksu
cywilnego.

13) za franszyzę redukcyjną uważa się określoną
w procentach lub kwotowo wartość redukującą
łączne świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu
jednego wypadku, dotyczące szkód w mieniu,
chyba że uzgodniono inaczej.

§ 34

§ 35
1. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej
spory.
2. W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające
z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny
właściwy dla siedziby ubezpieczającego

Postanowienia końcowe
§ 33

§ 36

1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane
do INTER Polska powinny być składane na piśmie za
pokwitowaniem lub przesłane pismem poleconym.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały
zatwierdzone uchwałą nr 23/2002 z dnia 21 maja 2002 r.
i wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił siedzibę i nie zawiadomił o tym INTER Polska, pismo INTER Polska

Grzegorz Brenda
Członek Zarządu

Wolfgang Kosche
Członek Zarządu

WYKAZ KLAUZUL INDYWIDUALNYCH
nr tytuł

nr tytuł

nr tytuł

1

Rozszerzenie zakresu terytorialnego (bez USA
i Kanady)

8

Szkody wynikłe z działania środków wybuchowych,
młotów pneumatycznych lub kafarów

2

Szkody w nieruchomościach będących przedmiotem
umowy najmu lub innej umowy

9

Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas
prac ładunkowych

3

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

10 Szkody wyrządzone przez dostarczaną energię

13 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

4

Szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod
kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem

5

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem

6

Szkody wynikłe z zanieczyszczenia lub skażenia
powietrza, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych
i nieprzewidzianych

7

Szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu
lub naprawie

11 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
12 Szkody 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

5

14 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej
15 Czyste straty finansowe

