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CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia – zwane dalej

„OWU OC” mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej zawieranych przez Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zwane dalej

„Towarzystwem”.

2. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia

mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub

odmienne od ustalonych w OWU OC z zastrzeżeniem, że

wszelkie zmiany będą odnotowane na polisie lub innym

dokumencie ubezpieczenia w formie dodatkowych klauzul do

umowy ubezpieczenia.

3. Postanowienia Statutu Towarzystwa dotyczące członkostwa

w Towarzystwie oraz umów ubezpieczenia, stanowią integralną

część OWU OC.

§ 2

1. Ubezpieczającym może być Członek Towarzystwa lub osoba

przystępująca do Towarzystwa.

2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy

rachunek (Ubezpieczony). W takim przypadku postanowienia

niniejszych OWU OC dotyczące Ubezpieczającego odnoszą

się odpowiednio do Ubezpieczonego, z wyjątkiem obowiązku

zapłaty składki ubezpieczeniowej.

3. Zarzut Towarzystwa mający wpływ na jego odpowiedzialność

może być podniesiony również przeciwko Ubezpieczonemu.

Definicje
§ 3

Określenia użyte w OWU OC oznaczają:

1) akt terrorystyczny – czyn jakiejkolwiek osoby lub grupy osób,

zarówno działających samodzielnie jak i w imieniu lub

w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem,

z włączeniem lecz bez ograniczenia do użycia siły lub

przemocy i/lub groźby ich użycia, popełniony z przyczyn

politycznych, religijnych, ideologicznych lub etnicznych,

z zamiarem wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub

wywołania uczucia zagrożenia w społeczeństwie lub

jakiejkolwiek jego części,

2) franszyza integralna – określona kwotowo wartość szkody,

do jakiej Towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, a po

przekroczeniu której wypłaca należne odszkodowanie

w całości,

3) franszyza redukcyjna – określona kwotowo wartość szkody

rzeczowej, o jaką będzie pomniejszana każdemu z poszkodo-

wanych wysokość odszkodowania,

4) osoba trzecia – każda osoba nie będąca stroną umowy

ubezpieczenia,

5) osoba bliska Ubezpieczonemu to:

a) małżonek lub konkubent,
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b) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na

wychowanie,

c) rodzice, ojczym, macocha, teściowie, przysposabiający,

d) dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, zięciowie, synowe,

e) osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie

domowym,

6) pracownik – osoba zatrudniona przez Ubezpieczonego na

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania

lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osoba zatrudniona

na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tytułu której

Ubezpieczony odprowadza składkę na ubezpieczenie

społeczne,

7) podlimit – kwota zawierająca się w sumie gwarancyjnej,

ograniczająca odpowiedzialność Towarzystwa na wszystkie

wypadki w okresie ubezpieczenia lub z tytułu ryzyka, na które

udzielono ochrony ubezpieczeniowej,

8) podwykonawca – przedsiębiorca, któremu Ubezpieczony jako

wykonawca rzeczy lub usługi powierzył na podstawie umowy

cywilnoprawnej wykonanie w całości lub w części tej rzeczy

lub usługi,

9) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową,

10) Ubezpieczający – podmiot, który zawiera z Towarzystwem

umowę ubezpieczenia i zobowiązany jest do zapłacenia składki

ubezpieczeniowej,

11) Ubezpieczony – podmiot, na rzecz którego zawarto umowę

ubezpieczenia,

12) wypadek ubezpieczeniowy (wypadek) – zdarzenie

powodujące wystąpienie szkody w okresie ubezpieczenia

w Towarzystwie, polegającej na uszkodzeniu ciała, wywołaniu

rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci (szkoda na

osobie) lub na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu rzeczy

ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa). Za datę

powstania wypadku powodującego szkodę na osobie przyjmuje

się dzień pierwszego badania lekarskiego stwierdzającego

powypadkowe obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia,

13) przychód – wpływy (bez podatku VAT i akcyzy) z działalności

gospodarczej lub zawodowej Ubezpieczonego zgłoszonej

we wniosku o ubezpieczenie osiągnięte w pełnym roku

kalendarzowym poprzedzającym datę zgłoszenia wniosku

o ubezpieczenie,

14) czyste straty finansowe – wyrażona w pieniądzu szkoda

poniesiona przez poszkodowanego wskutek zdarzeń nie

powodujących ani szkody rzeczowej, ani szkody osobowej.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 4

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub

zawodową albo posiadanym mieniem przez Ubezpieczonego,

będąca następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie

ubezpieczenia.

2. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, z tytułu wypadków

powodujących szkody, zaistniałych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Towarzystwo zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania

za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których

odpowiedzialność cywilną za szkodę ponosi Ubezpieczony na

warunkach określonych w OWU OC, jeżeli roszczenie zostanie

zgłoszone Towarzystwu przed upływem ustawowego terminu

przedawnienia roszczeń.

4. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej przed

roszczeniami składanymi w oparciu o prawo polskie.

5. Szkody będące wynikiem tego samego wypadku i z tej

samej przyczyny traktuje się jako jedną szkodę niezależnie od

ilości poszkodowanych, a za moment wystąpienia tych szkód

przyjmuje się moment wystąpienia pierwszej szkody.

§ 5

1. Ochrona ubezpieczeniowa może mieć zakres podstawowy lub

rozszerzony o postanowienia klauzul zawartych w części II

OWU OC lub inne postanowienia dodatkowe uzgodnione

z Ubezpieczającym, odnotowane na polisie, w formie klauzul

do polisy.

2. Rozszerzenie ochrony, o której mowa w ust. 1 wymaga

opłacenia dodatkowej składki, której wysokość uzależniona jest

od kryteriów określonych w postanowieniach każdej z klauzul.

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa
§ 6

1. Towarzystwo nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby,

za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po spożyciu

alkoholu, pod wpływem działania środków odurzających,

substancji psychotropowych lub środków zastępczych,

w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa odszkodo-

wanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania

odpowiada w danych okolicznościach względom

słuszności,

3) za które odpowiedzialność Ubezpieczonego wykracza

poza ustawowy zakres, w tym wynika z umownego

przejęcia przez niego odpowiedzialności innych

podmiotów,

4) wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego,

5) wyrządzone wspólnikom spółek osobowych oraz

uczestnikom wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,

6) podlegające jakiemukolwiek ubezpieczeniu obowiązko-

wemu, niezależnie od tego, czy obowiązek ten został

spełniony,

7) powstałe w następstwie działań wojennych, rewolucji,

niepokojów społecznych, blokady dróg, konfiskat,

strajków, zamieszek, rozruchów, sabotażu, aktów

terrorystycznych lub manifestacji,

8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego

oddziaływania energii jądrowej lub skażenia

radioaktywnego, promieni jonizujących, laserowych lub

maserowych bez względu na przyczynę i źródło ich

pochodzenia oraz pola magnetycznego lub

elektromagnetycznego,

9) powstałe wskutek powolnego działania czynnika

termicznego, chemicznego, biologicznego lub innego

czynnika podobnie działającego (m.in. pary, wilgoci,

dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, hałasu,

zagrzybienia, zapadania się terenu i wzniesionych na nim

budowli, obsuwania się ziemi, zalania przez wody stojące,

płynące lub gruntowe,

10) związane z działaniami w internecie włączając w to

umowy zawierane przez internet, intranet, extranet lub

za pośrednictwem stron internetowych ubezpieczonego,

jego adresu internetowego lub poprzez przesyłanie poczty

elektronicznej lub dokumentów przy wykorzystaniu

elektronicznych środków przekazu,

11) powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego

oddziaływania wyrobów tytoniowych lub wyrobów

zawierających azbest,

12) będące następstwem chorób zwierząt lub chorób

odzwierzęcych,

13) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych,
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14) wyrządzone przy udzielaniu lub w związku z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych,

15) wyrządzone przy lub w związku z zastosowaniem

eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym

testów klinicznych,

16) powstałe wskutek uprawiania sportu o charakterze wyczy-

nowym lub ekstremalnym, w tym także uczestnictwa

w zawodach sportowych lub treningach,

17) wyrządzone w środowisku naturalnym przez jego

zanieczyszczenie lub zniszczenie, w tym zanieczyszczenie

lub zniszczenie gruntów,

18) wyrządzone przez modyfikowane organizmy (GMO),

19) spowodowane składowaniem odpadów,

20) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa

górniczego lub geologicznego,

21) w przewożonych ładunkach, wynikających z umowy

przewozu lub spedycji,

22) związane z wytwarzaniem, obróbką, składowaniem,

transportem i handlem materiałami wybuchowymi,

amunicją, materiałami pirotechnicznymi,

23) spowodowane posiadaniem, użytkowaniem lub

prowadzeniem statków powietrznych, statków i urządzeń

pływających lub latających,

24) polegające na zniszczeniu lub utracie gotówki, biżuterii,

papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumen-

tów, zbiorów archiwalnych oraz zbiorów kolekcjonerskich

wszelkiego rodzaju, a także dzieł sztuki lub przedmiotów

zabytkowych,

25) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów,

znaków towarowych, nazw fabrycznych i jakichkolwiek

innych praw własności intelektualnej,

26) powstałe w następstwie pokazów pirotechnicznych lub

pokazów sztucznych ogni,

27) w postaci straty finansowej nie będącej wynikiem szkody

rzeczowej lub osobowej,

28) których wartość nie przekracza 500,- zł.

2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony

o postanowienia właściwej klauzuli zawartej w części II

OWU OC i nie opłacono dodatkowej składki, Towarzystwo nie

odpowiada za szkody:

1) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (klauzula nr 1),

2) powstałe w nieruchomościach, z których Ubezpieczony

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,

użytkowania (klauzula nr 2),

3) powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,

użytkowania, leasingu (klauzula nr 3),

4) wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych

objętych tą samą umową ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej (klauzula nr 4),

5) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego

także wtedy, gdy Ubezpieczony ponosi za nich

odpowiedzialność jak za działania własne na podstawie

obowiązujących przepisów lub wiążącej ich umowy

(klauzula nr 5),

6) wyrządzone w mieniu ruchomym przyjętym w celu

wykonania usługi (klauzula nr 6),

7) powstałe na parkingach strzeżonych (klauzula nr 7),

8) powstałe w związku z organizowaniem imprez, w tym

także imprez masowych nie podlegających obowiązko-

wemu ubezpieczeniu (klauzula nr 8),

9) powstałe z wyniku zarządzania ulicami, drogami

publicznymi lub drogami wewnętrznymi (klauzula nr 9),

10) powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem

pojazdów mechanicznych, nie podlegających obowiązko-

wemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w tym

wózków widłowych (klauzula nr 10),

11) wyrządzone w rzeczach wniesionych na teren hotelu przez

jego gości (klauzula nr 11),

12) wyrządzone w rzeczach ruchomych znajdujących się

w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczonego

(klauzula nr 12),

13) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wyko-

nania zobowiązania (OC kontraktowa) (klauzula nr 13),

14) wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom

wspólnoty (klauzula nr 14),

15) spowodowane wprowadzonym do obrotu przez

Ubezpieczonego produktem (klauzula nr 15).

3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na

Ubezpieczonego kary pieniężne, grzywny sądowe

i administracyjne, a także nie pokrywa opłat manipulacyjnych,

podatków oraz odszkodowań i innych kosztów o charakterze

karnym.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego

wniosku Ubezpieczającego, sporządzonego na formularzu

Towarzystwa.

2. Towarzystwo potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą

lub innym dokumentem ubezpieczenia.

§ 8

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości

Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które

Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku albo przed

zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach.

2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela,

obowiązek wskazany w ust. 1 ciąży również na przedstawicielu

i obejmuje ponadto okoliczności mu znane.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki

okoliczności, które z naruszeniem paragrafów poprzedzających

nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia

doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że

wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia pomimo

braku odpowiedzi Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela

na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za

nieistotne.

Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa

§ 9

1. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba

ze strony umówiły się inaczej.

2. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia

wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jednak nie

wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub

jej pierwszej raty.

3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia

zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w terminie 30 dni

jeżeli nie jest przedsiębiorcą lub 7 dni jeżeli jest przedsiębiorcą,

licząc od dnia zawarcia umowy.

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym w terminie 14 dni od zgłoszenia przez

drugą stronę żądania zmiany wysokości składki w związku

z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną

zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.

5. Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia

z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w razie

nie udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczającemu

informacji przewidzianych przepisami prawa dotyczących
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umowy ubezpieczenia, o które Ubezpieczający zwrócił się na

piśmie.

6. Towarzystwo może rozwiązać umowę ubezpieczenia:

1) z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia,

w razie:

a. podania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

niezgodnych z prawdą okoliczności istotnych dla oceny

ryzyka wystąpienia szkody lub oceny jej rozmiaru,

o które Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku

o ubezpieczenie, lub nie poinformowania Towarzystwa

o zaistnieniu takich okoliczności w czasie trwania

umowy ubezpieczenia,

b. uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia lub usiłowania

wyłudzenia odszkodowania przez Ubezpieczającego lub

Ubezpieczonego, jeżeli Towarzystwo złożyło w tej

sprawie zawiadomienie do organów ścigania,

c. niewykonania przez Ubezpieczającego lub

Ubezpieczonego obowiązków określonych w § 15 ust. 3

pkt 1,

d. jeżeli w okresie ubezpieczenia została wyrządzona przez

Ubezpieczonego kolejna szkoda z winy umyślnej lub

rażącego niedbalstwa.

2) ze skutkiem natychmiastowym – jeżeli Towarzystwo ponosi

odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki za

ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, a składka lub jej

pierwsza rata nie została opłacona w terminie.

7. W razie opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach,

niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje

ustanie odpowiedzialności Towarzystwa, jeżeli po upływie

terminu płatności Towarzystwo wezwało Ubezpieczającego do

zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

§ 10

Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się:

1) z upływem okresu ubezpieczenia,

2) z wyczerpaniem się sumy gwarancyjnej na skutek wypłaty

odszkodowań,

3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub z upływem

okresu jej wypowiedzenia,

4) z dniem zaprzestania lub zawieszenia działalności zgłoszonej

we wniosku o ubezpieczenie lub zbyciem mienia, którego

posiadanie było podstawą do udzielenia Ubezpieczonemu

ochrony ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna
§ 11

1. Górną granicą odpowiedzialności Towarzystwa jest suma

gwarancyjna.

2. Sumę gwarancyjną określa się odrębnie:

1) na wszystkie wypadki łącznie w okresie ubezpieczenia,

2) na jeden wypadek,

3) na każde ryzyko objęte daną klauzulą (podlimit).

3. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o każdorazowo

wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania także

w przypadku, jeśli wypłata odszkodowania będzie dotyczyła

podlimitu dla ryzyka objętego daną klauzulą.

4. Na pisemny wniosek Ubezpieczającego może nastąpić

podwyższenie lub uzupełnienie sumy gwarancyjnej ze

skutkiem od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

Składka ubezpieczeniowa
§ 12

1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania

odpowiedzialności Towarzystwa.

2. Wysokość składki ustala się w oparciu o obowiązującą w dniu

zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfę Stawek.

3. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest z uwzględnieniem:

1) rodzaju prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności

gospodarczej lub zawodowej oraz posiadanego mienia,

2) wysokości zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej dla wszystkich wypadków w okresie

ubezpieczenia,

3) przychodu uzyskiwanego przez Ubezpieczonego z prowa-

dzonej działalności w pełnym roku kalendarzowym

poprzedzającym złożenie wniosku o ubezpieczenie do

Towarzystwa,

4) zakresu ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia,

5) posiadania innych ubezpieczeń w Towarzystwie,

6) indywidualnej oceny ryzyka.

4. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zniżki

i zwyżki w zależności od:

1) wprowadzenia limitu sumy gwarancyjnej na jeden wypadek,

2) warunków płatności – jednorazowo lub w ratach,

3) przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia odpowiedzial-

ności cywilnej (kontynuacji umowy ubezpieczenia

i szkodowości),

4) czasu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą

istotną zmianę prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku,

każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości

składki poczynając od chwili, kiedy zaszła ta okoliczność,

nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu

ubezpieczenia.

6. Ubezpieczający opłaca składkę z góry za cały okres

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

7. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być opłacona

w ratach.

8. Termin płatności kolejnych rat składki i ich wysokość oznacza

się w dokumencie ubezpieczenia.

9. W ubezpieczeniach krótkoterminowych składka płatna jest

jednorazowo.

10. Podwyższenie lub uzupełnienie sumy gwarancyjnej wymaga

opłacenia dodatkowej składki, która naliczana jest

proporcjonalnie do końca okresu ubezpieczenia.

11. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia na wniosek

Ubezpieczającego postanowień dodatkowych lub odmiennych

od określonych w OWU OC lub klauzulach, Towarzystwo może

ustalić składkę w innej wysokości niż wynika to z Taryfy

Stawek.

12. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia

Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres,

w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

13. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień:

1) uznania rachunku bankowego Towarzystwa pełną kwotą

należnej składki,

2) wpłacenia pełnej kwoty należnej składki w kasie

Towarzystwa,

3) wręczenia pełnej kwoty należnej składki pośrednikowi

ubezpieczeniowemu odpowiednio umocowanemu przez

Towarzystwo.

14. Składka nie podlega indeksacji.

§ 13

1. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed

upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,

Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres

niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem

ust. 4.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na okres 12 miesięcy,

wysokość składki ubezpieczeniowej podlegającej zwrotowi

wynosi 1/365 kwoty składki rocznej za każdy dzień
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niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a podstawę jej

naliczenia stanowi niewykorzystana kwota sumy gwarancyjnej.

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta była na inny okres niż

12 miesięcy, zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli przed wygaśnięciem

umowy ubezpieczenia wystąpiły szkody powodujące

wyczerpanie sumy gwarancyjnej.

5. Zwrot składki następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego

po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie

stosunku ubezpieczenia.

Obowiązki Towarzystwa

§ 14

1. Na żądanie Ubezpieczonego Towarzystwo zobowiązane jest

udzielić mu informacji o postanowieniach zawartej umowy

ubezpieczenia oraz OWU OC w zakresie, w jakim dotyczą

jego praw i obowiązków.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego

ochroną ubezpieczeniową, Towarzystwo w terminie 7 dni

od dnia otrzymania tego zawiadomienia obowiązane jest do

poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

– jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym

zawiadomieniem.

3. Towarzystwo przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia

stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń

i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę

występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób,

na który wyraziła zgodę, jakie dokumenty potrzebne są

do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości

odszkodowania.

4. Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania

za szkody objęte zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej Ubezpieczonego, w granicach sumy gwarancyjnej

ustalonej w umowie ubezpieczenia.

5. Jeżeli w terminie określonym w § 19 ust. 3 lub 4 Towarzystwo

nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie

poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia

jego roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca

bezsporną jego część.

Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
i skutki ich niewypełnienia

§ 15

1. Ubezpieczający zawierający umowę na cudzy rachunek

zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o treści

zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Na Ubezpieczającym jak i na Ubezpieczonym, który wie

o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek spoczywa

obowiązek:

1) podania wszystkich znanych sobie okoliczności, o które

Towarzystwo zapytywało w formularzu wniosku

o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem

umowy ubezpieczenia oraz zawiadamiania o zmianach

tych okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich

wiadomości także w czasie trwania umowy ubezpieczenia,

2) informowania Towarzystwa niezwłocznie o zajściu okolicz-

ności zwiększających prawdopodobieństwo powstania

wypadku.

3. W razie zajścia wypadku, którego następstwem jest lub

może być szkoda, Ubezpieczający jak i Ubezpieczony jest

zobowiązany:

1) użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie

lub zmniejszenia jej rozmiarów, przez co należy rozumieć

również:

a) niezwłoczne powiadomienie Policji: o wypadku

powodującym ofiary w ludziach, kradzieży, rabunku,

rozboju oraz wypadku powstałym w okolicznościach

nasuwających przypuszczenie, że popełniono

przestępstwo,

b) udzielenie Towarzystwu pomocy przy wykonywaniu

czynności likwidacyjnych, w tym udzielenie wyjaśnień

i informacji, udostępnić dokumenty niezbędne w celu

ustalenia okoliczności zajścia szkody oraz jej rozmiarów

i wysokości odszkodowania,

c) zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń

regresowych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za

szkodę.

2) powiadomić Towarzystwo o wypadku w terminie 7 dni od

jego zajścia, jak również o zgłoszeniu do Ubezpieczonego

roszczenia o odszkodowanie.

4. W przypadku wystąpienia poszkodowanego z roszczeniem

o odszkodowanie w zakresie objętym ubezpieczeniem na drogę

sądową przeciwko Ubezpieczonemu, jest on zobowiązany

powiadomić o tym Towarzystwo następnego dnia po

otrzymaniu pozwu.

5. Ubezpieczony powinien także informować Towarzystwo

o wszczętym przeciwko niemu postępowaniu karnym lub

administracyjnym pozostającym w związku z zakresem

ubezpieczenia.

6. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać

Towarzystwu orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym

zajęcie stanowiska co do zasadności wniesienia środka

odwoławczego, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania

orzeczenia sądu.

7. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczonego roszczeń

poszkodowanego bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa,

nie ma wpływu na odpowiedzialność Towarzystwa za szkodę.

§ 16

1. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub

wskutek rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków

określonych w § 15 ust. 3 pkt 1 Towarzystwo wolne jest od

odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

2. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego lub

Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

obowiązków określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, 5, 6

Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie,

jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub

uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków

wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Towarzystwa o wypadku nie

następują, jeżeli Towarzystwo w terminie wyznaczonym do

zawiadomienia otrzymało wiadomość o okolicznościach, które

należało podać do jego wiadomości.

Ustalenie rozmiaru szkody oraz wysokości odszkodowania
§ 17

1. Podstawą ustalenia rozmiaru szkody są udokumentowane

i uzasadnione roszczenia poszkodowanego.

2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli wartość szkody nie

przekracza franszyzy integralnej.

3. Od odszkodowania za szkodę rzeczową przysługującego

w ramach rozszerzonego zakresu ochrony ubezpieczenia

według klauzul zawartych w Części II OWU OC potrącana jest

franszyza redukcyjna, jeżeli taką przewiduje dana klauzula.

§ 18

1. W granicach sumy gwarancyjnej Towarzystwo dokonuje

zwrotu niezbędnych kosztów wynikłych z zastosowania

środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej
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rozmiarów, jeżeli te środki były celowe, chociażby okazały się

bezskuteczne.

2. Towarzystwo pokrywa w granicach sumy gwarancyjnej niżej

podane koszty poniesione przez Ubezpieczonego do wysokości

10% sumy gwarancyjnej, nie więcej jednak niż 5.000,- złotych:

1) opinii rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego

w porozumieniu i za zgodą Towarzystwa w celu ustalenia

okoliczności wypadku, zakresu odpowiedzialności lub

rozmiaru szkody,

2) obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze

prowadzonym na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą,

3) postępowania ugodowego, prowadzonego w związku

ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile

Towarzystwo wyraziło na to zgodę.

Wypłata odszkodowania

§ 19

1. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania

roszczenia, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia

sądu.

2. Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo z tytułu umowy

ubezpieczenia nie może być wyższe od poniesionej szkody.

3. Odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 30 dni

licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

4. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia

odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania w terminie

określonym w ust. 1 okazało się niemożliwe, odszkodowanie

powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia,

w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie

tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część

odszkodowania, Towarzystwo powinno wypłacić w terminie

przewidzianym w ust. 3.

5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej

wysokości, niż w zgłoszonym roszczeniu. Towarzystwo

pisemnie informuje o tym osobę zgłaszającą roszczenie

i uzasadnia swoje stanowisko wskazując na okoliczności

i podstawę prawną uzasadniającą odmowę częściową lub

całkowitą odszkodowania oraz informuje o przysługującej jej

środkach odwoławczych.

6. Wypłata odszkodowania następuje według wyboru

poszkodowanego/uprawnionego:

1) przelewem na wskazany rachunek bankowy,

2) w kasie Towarzystwa wyłącznie dla osób fizycznych.

Rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń,
rozwiązywanie sporów

§ 20

1. Ubezpieczony lub uprawniony mogą wnosić odwołania, skargi

i zażalenia związane z działalnością Towarzystwa:

1) w sprawach dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia –

do dyrektora biura regionalnego Towarzystwa, w którym

została lub miała być zawarta umowa ubezpieczenia,

2) w pozostałych sprawach – do Zarządu Towarzystwa – za

pośrednictwem biura regionalnego, w którym została lub

miała być zawarta umowa ubezpieczenia.

2. Odwołanie, skarga lub zażalenie dotyczące zakresu

odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania powinno

być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stanowiska

Towarzystwa w sprawie.

3. Odwołania, skargi i zażalenia powinny być wnoszone na

piśmie.

§ 21

1. Towarzystwo rozpatruje odwołanie, skargę lub zażalenie

w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

2. W razie zaistnienia istotnych przyczyn uniemożliwiających

zachowanie terminu określonego w ust. 1, Towarzystwo

zawiadamia o tym osobę wnoszącą odwołanie, skargę lub

zażalenie podając przyczyny opóźnienia w ciągu 7 dni od

stwierdzenia tych przyczyn.

§ 22

1. Jeżeli z treści odwołania, skargi lub zażalenia nie można ustalić

ich przedmiotu Towarzystwo zwraca się do osoby wnoszącej

odwołanie, skargę lub zażalenie o wyjaśnienie lub uzupełnienie

jego treści w terminie 7 dni od otrzymania pisma Towarzystwa

w tej sprawie, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków

spowoduje pozostawienie odwołania, skargi lub zażalenia bez

rozpoznania.

2. W razie usunięcia braków zgodnie z ust. 1, termin do

rozpatrzenia odwołania, skargi lub zażalenia liczy się od dnia

usunięcia braków.

§ 23

Spory jakie mogą wyniknąć z umowy ubezpieczenia podlegają

rozpoznaniu przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego

albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania/

/siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, poszkodowanego

lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Roszczenia regresowe
§ 24

1. Z dniem wypłaty odszkodowania na Towarzystwo przechodzi

prawo dochodzenia roszczeń regresowych względem sprawcy

szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania.

2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczonego

przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we

wspólnym gospodarstwie domowym chyba, że sprawca

wyrządził szkodę umyślnie.

3. Ubezpieczający a także Ubezpieczony zobowiązani są udzielić

Towarzystwu niezbędnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń

regresowych.

Postanowienia końcowe
§ 25

Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową

ubezpieczenia składane są przez strony tej umowy powinny

być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub

przesyłane listem poleconym.

§ 26

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych

warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Statutu

Towarzystwa oraz przepisy mające zastosowanie do ryzyk

objętych ochroną ubezpieczeniową w poszczególnych klauzulach.

***

Podstawę obowiązywania niniejszych ogólnych warunków

ubezpieczenia stanowi Uchwała nr 12/12 Zarządu TUW „TUW”

z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Zarządzenie Prezesa TUW „TUW”

nr 6/12 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do

umów zawieranych od 1 marca 2012 roku.
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CZĘŚĆ II
Zakres ubezpieczenia rozszerzony

Klauzula nr 1
Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego jako pracodawcy za szkody na osobie

poniesione przez pracownika na skutek wypadku przy pracy

zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

2. Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte

roszczenia regresowe jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej do

wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.

3. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną powodujące trwałe uszkodzenie ciała lub

śmierć pracownika, które nastąpiło:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika

zwykłych czynności lub dodatkowych poleceń

przełożonych,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika

czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji

pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy

a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze

stosunku pracy.

4. Towarzystwo w granicach ustalonej w umowie sumy

gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu pracownikowi

lub członkom jego rodziny w przypadku śmierci pracownika

odszkodowanie przysługujące po pomniejszeniu o świadczenie

należne poszkodowanemu /uprawnionemu na podstawie

przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673

z późn. zm.) lub innego aktu prawnego, który zastąpi tę ustawę.

5. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego sumy gwarancyjnej na wszystkie

wypadki w okresie ubezpieczenia oraz liczby zatrudnionych

przez niego pracowników.

6. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

7. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) gdy poszkodowany pracownik po wypadku odmówił

poddaniu się badaniom zawartości alkoholu we krwi na

żądanie policji, pracodawcy lub upoważnionej przez niego

osoby,

2) gdy Ubezpieczony mógł a nie skierował pracownika na

badanie zawartości alkoholu we krwi a z okoliczności

wynika, że w chwili wypadku pracownik znajdował się pod

wpływem alkoholu, co było przyczyną szkody,

3) źródłem których są choroby zawodowe a także zawał serca

lub udar mózgu.

8. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy

Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

zawodowych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)

lub innego aktu prawnego, który zastąpi tę ustawę.

Klauzula nr 2
Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w budynkach

lub ich częściach składowych – lokalach, pomieszczeniach,

z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,

dzierżawy lub użytkowania.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki z ryzyka najmu,

dzierżawy lub użytkowania oraz przychodów Ubezpieczonego

uzyskiwanych w okresie pełnego roku kalendarzowego

poprzedzającego złożenie wniosku o ubezpieczenie.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) w mieniu ruchomym lub urządzeniach, instalacjach nie

stanowiących części składowej budynku, lokalu lub ich

części składowych,

2) wynikłe z niezapłacenia lub nieterminowego zapłacenia

całości lub części należności z tytułu umowy najmu,

dzierżawy, użytkowania, w tym kosztów eksploatacji,

3) spowodowane wprowadzeniem zmian w nieruchomości,

poczynionych przez Ubezpieczonego niezgodnie

z warunkami umowy lub bez koniecznego pozwolenia,

4) powstałe w wyniku normalnego zużycia w trakcie

eksploatacji nieruchomości.

5. Franszyza redukcyjna Ubezpieczonego w szkodzie rzeczowej

wynosi 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż

1.000,00 zł.

6. W kwestiach nieuregulowanych w ogólnych warunkach

ubezpieczenia poza przepisami, o których mowa w § 26

mają zastosowanie postanowienia umowy, na podstawie której

Ubezpieczony korzysta z nieruchomości stanowiącej załącznik

do umowy ubezpieczenia.

Klauzula nr 3
Odpowiedzialność cywilna najemcy rzeczy ruchomych

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w rzeczach

ruchomych w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utraty,

z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej umowy

o podobnym charakterze.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga

opłacenia dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest

w oparciu o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego

sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki z ryzyka najmu,

dzierżawy lub użytkowania, leasingu oraz przychodów

Ubezpieczonego uzyskiwanych w okresie pełnego roku

kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku

o ubezpieczenie do Towarzystwa.
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3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) powstałe w wyniku naturalnego zużycia rzeczy ruchomej,

2) polegające na utracie rzeczy ruchomej nie będącej

wynikiem jej zniszczenia lub uszkodzenia,

3) powstałe w pojazdach, ich wyposażeniu lub rzeczach

pozostawionych w pojazdach,

4) powstałe w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

5. Franszyza redukcyjna Ubezpieczonego w szkodzie rzeczowej

wynosi 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż

1.000,00 zł.

6. W kwestiach nieuregulowanych w ogólnych warunkach

ubezpieczenia poza przepisami, o których mowa w § 26

mają zastosowanie postanowienia umowy, na podstawie

której Ubezpieczony korzysta z rzeczy ruchomej stanowiącej

załącznik do umowy ubezpieczenia.

Klauzula nr 4
Odpowiedzialność cywilna wzajemna

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub osobowe

wyrządzone innemu ubezpieczonemu w ramach tej samej

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie

określonym w umowie ubezpieczenia.

2. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej podmio-

tom dokładnie określonym we wniosku ubezpieczeniowym

i dokumencie ubezpieczenia lub w załączniku do dokumentu

ubezpieczenia.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego sumy gwarancyjnej na wszystkie

wypadki oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

4. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) wyrządzone przez producenta innemu producentowi,

2) wyrządzone przez pracodawcę pracownikom niezależnie od

formy ich zatrudnienia lub przez pracowników pracodawcy,

3) w mieniu będącym przedmiotem wykonywanych prac

budowlanych lub montażowych i wszelkim sprzęcie oraz

urządzeniach służących do ich wykonania.

Klauzula nr 5
Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub

rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego

w ramach wykonywania przez nich na podstawie pisemnej

umowy prac lub usług w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego

i w zakresie ubezpieczonej przez niego działalności.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia oraz liczby podwykonawców.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonym

a podwykonawcami o ile Ubezpieczony i podwykonawcy

nie wykupili klauzuli nr 4 rozszerzającej ochronę

ubezpieczeniową o odpowiedzialność wzajemną.

5. Towarzystwo zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń

regresowych z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku

do podwykonawców.

Klauzula nr 6
Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu ruchomym

przyjętym w celu wykonania usługi

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową Towarzystwa

o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody

polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia

powierzonego mu w celu naprawy, czyszczenia, lub innej

podobnej usługi wykonywanej w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej lub zawodowej powstałe w okresie

ubezpieczenia.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego wysokości sumy gwarancyjnej na

wszystkie wypadki oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

3. Suma gwarancyjna ustalona na rozszerzenie ochrony

ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli stanowi

podlimit w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej na wszystkie

wypadki, określonej we wniosku i potwierdzonej dokumentem

ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) polegające na utracie mienia wynikającej z innej przyczyny

niż podana w ust. 1,

2) wynikające z normalnego zużycia,

3) powstałe w pojazdach podczas jazd wykonywanych przez

kierowcę nieposiadającego uprawnień do prowadzenia

pojazdów lub bez uzyskania zgody Ubezpieczonego na

wykonanie jazdy próbnej,

4) powstałe na skutek wydania mienia przez Ubezpieczonego

nieuprawnionej osobie.

Klauzula nr 7
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia

parkingu strzeżonego

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego z tytułu prowadzenia parkingu

strzeżonego za szkody wynikające z niewykonania lub

nienależytego wykonania zawieranych przez Ubezpieczonego
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umów przechowania samochodów na terenie parkingu

strzeżonego, powstałe w czasie od momentu przyjęcia pojazdu

na parking aż do jego wydania.

2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na:

1) uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu,

2) kradzieży pojazdu,

3) kradzieży wyposażenia fabrycznego.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest

w zależności od ilości stanowisk parkingowych i określonej

przez Ubezpieczającego wysokości sumy gwarancyjnej na

wszystkie wypadki oraz określonej sumy gwarancyjnej

na jeden wypadek.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) powstałe w czasie pozostawienia parkingu bez dozoru przez

zatrudnioną w tym celu osobę,

2) powstałe w następstwie nieprzestrzegania przez

Ubezpieczonego lub osoby przez niego zatrudnione,

obowiązującego regulaminu parkingu,

3) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy

pozostawionych w pojeździe, nie będących fabrycznym

wyposażeniem pojazdu,

4) polegające na kradzieży pojazdu, w którym pozostawione

zostały dokumenty samochodu, karty parkingowe lub inne

dokumenty umożliwiające dysponowanie samochodem,

5) powstałe w pojazdach, których drzwi i okna nie były

zamknięte w sposób przewidziany konstrukcją pojazdu,

6) powstałe w następstwie dokonywania napraw pojazdu na

terenie parkingu.

5. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej tylko wtedy,

gdy parking strzeżony spełnia następujące wymogi:

1) jest strzeżony przez całą dobę,

2) teren parkingu jest ogrodzony w sposób umożliwiający

pojazdom wjazd i wyjazd jedynie w miejscu do tego

wyznaczonym, zaopatrzonym w szlaban, kolczatkę, łańcuch

lub inną zaporę,

3) teren parkingu jest należycie oświetlony,

4) na terenie parkingu znajduje się wymagany właściwymi

przepisami sprzęt przeciwpożarowy a Ubezpieczony

przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie

przeciwpożarowej i zapobieganiu wypadkom wybuchu,

5) parking posiada wyznaczone i ponumerowane stanowiska

dla samochodów osobowych i dostawczych,

6) prowadzona przez Ubezpieczonego dokumentacja

potwierdza fakt przyjęcia i wydania pojazdu wg rodzaju,

marki pojazdu, nr rejestracyjnego z podaniem daty i godziny

oraz podpisem osoby przyjmującej i wydającej pojazd,

7) Ubezpieczony wydaje osobie pozostawiającej na parkingu

pojazd potwierdzenie przyjęcia z określeniem marki

pojazdu i nr rejestracyjnego,

8) określony jest regulamin korzystania z parkingu

i udostępniony korzystającym z parkingu.

6. W przypadku kradzieży pojazdu Ubezpieczający zobowiązany

jest niezwłocznie, tj. po stwierdzeniu kradzieży nie później

jednak niż w ciągu 2 godzin powiadomić Policję.

7. Widoczne uszkodzenia pojazdu powstałe przed przyjęciem na

parking winny być odnotowane w dokumentacji, o której mowa

w ust. 5 pkt. 7.

8. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi

10% należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,- zł.

9. Załącznikiem do umowy ubezpieczenia jest obowiązujący

regulamin parkingu strzeżonego.

Klauzula nr 8

Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy nie
podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową Towarzystwa

o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody

rzeczowe i osobowe spowodowane uczestnikom imprezy nie

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia, przeprowadzonej

przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Za uczestnika imprezy uważa się osobę fizyczną przebywającą

na terenie imprezy w czasie jej trwania w charakterze widza.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie,

2) wyrządzone przez wykonawców,

3) powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów

dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

4) powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień

zawartych w regulaminie danej imprezy,

5) wyrządzone osobom, które przebywały na terenie imprezy

w charakterze ochrony lub obsługi takich jak służba

zdrowia, policja, ochrona przeciwpożarowa,

6) wynikłe wskutek kradzieży,

7) powstałe w związku z prowadzeniem gastronomii,

8) powstałe w pojazdach lub rzeczach w nich pozostawionych,

9) powstałe w wyniku pokazów pirotechnicznych.

6. Załącznikiem do umowy ubezpieczenia powinien być

regulamin imprezy.

Klauzula nr 9
Odpowiedzialność cywilna zarządcy dróg

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową Towarzystwa

o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody

rzeczowe i osobowe wyrządzone niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem obowiązków z tytułu zarządzania

drogami publicznymi.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) powstałe w następstwie ustawienia niewłaściwych znaków

drogowych lub niewłaściwego ich ustawienia,
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2) powstałe w następstwie braku oznakowania, gdy

Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej

staranności powinien wiedzieć o konieczności oznakowania,

3) powstałe w następstwie tej samej przyczyny, nie usuniętej

w ciągu 48 godzin od pierwszego wypadku,

4) spowodowane nieterminową dostawą przez kontrahentów

Ubezpieczonego niezbędnych materiałów lub maszyn do

wykonania naprawy drogi,

5) powstałe na skutek braku lub niewystarczającego

zabezpieczenia robót drogowych przez Ubezpieczonego

lub jego wykonawców i podwykonawców,

6) powstałych w następstwie uszkodzenia nawierzchni dróg

i poboczy, gdy uszkodzenia nie zostały naprawione

w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia Ubezpieczonemu,

7) powstałe w wyniku korzystania z dróg gruntowych, o ile

nie przeprowadzono co najmniej dwa razy w roku prac

mających na celu prawidłową ochronę i utrzymanie drogi.

5. Franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych wynosi 10%

należnego odszkodowania nie mniej jednak niż 1.000,- zł.

6. W kwestiach nieuregulowanych w ogólnych warunkach

ubezpieczenia poza przepisami, o których mowa w § 26 mają

zastosowanie postanowienia:

1) „Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.

zm.),

2) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn.

zm.),

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.),

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z późn. zm.),

5) lub innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących,

które zastąpią te przepisy.”

7. Załącznikiem do umowy ubezpieczenia jest wykaz ulic i dróg

pozostających w zarządzaniu Ubezpieczonego.

Klauzula nr 10
Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania

i użytkowania pojazdów mechanicznych, nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

w tym wózków widłowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową Towarzystwa

o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu

posiadania, użytkowania pojazdów mechanicznych, nie

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym

wózków widłowych.

2. Odpowiedzialnością objęte są szkody rzeczowe i osobowe

wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku

z posiadaniem, użytkowaniem pojazdów przez

Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1, w zakresie nie

objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności

cywilnej.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego we wniosku sumy gwarancyjnej na

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

4. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) spowodowane przez osoby nie posiadające wymaganych

uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,

2) zaistniałe w czasie poruszania się po drogach publicznych.

6. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 58 poz. 515 z późn. zm.) lub

inne akty prawne powszechnie obowiązujące, które zastąpią te

przepisy.

Klauzula nr 11
Odpowiedzialność cywilna utrzymującego hotel lub

podobne zakłady za rzeczy wniesione przez ich gości

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego utrzymującego zarobkowo hotel lub

podobny zakład (tj. motel, pensjonat, zajazd, dom wczasowy)

za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych

przez ich gości, przez których rozumie się osoby korzystające

z usług hotelu lub podobnego zakładu.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia oraz przychodów Ubezpieczonego uzyskiwa-

nych w okresie pełnego roku kalendarzowego poprzedzającego

złożenie wniosku o ubezpieczenie do Towarzystwa.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wysokość odszkodowania za utratę, zniszczenie lub

uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu lub

podobnego zakładu przez jego gościa nie może być wyższa

niż suma gwarancyjna określona w dokumencie ubezpieczenia

z tym, że:

1) odszkodowanie względem jednego gościa nie może

przekroczyć wysokości 100-krotnej należności za wynajęty

pokój na jedną dobę,

2) odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie

każdej rzeczy wniesionej nie może przekroczyć kwoty

stanowiącej równowartość 50-krotnej należności za

wynajęty pokój na jedną dobę.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie

futer naturalnych, sprzętu elektronicznego i optycznego,

w żywych zwierzętach,

2) w rzeczach oddanych na przechowanie,

3) w pojazdach, ich wyposażeniu i rzeczach w nich

pozostawionych.

6. Towarzystwo nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe

na terenie placówek usługowych znajdujących się na terenie

hotelu lub podobnego zakładu, jak gabinety kosmetyczne,

solaria, salony fryzjerskie i inne o podobnym charakterze.
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Klauzula nr 12
Odpowiedzialność cywilna za rzeczy znajdujące się

w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczonego

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za uszkodzenie, zniszczenie lub

utratę rzeczy ruchomych znajdujących się w jego w pieczy,

pod kontrolą lub dozorem.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia oraz przychodów Ubezpieczonego uzyskiwa-

nych w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego

złożenie wniosku o ubezpieczenie do Towarzystwa.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Towarzystwo nie odpowiada w ramach niniejszej klauzuli za

szkody w rzeczach ruchomych, dla których przewidziane jest

ubezpieczenie na podstawie:

1) Klauzuli nr 3 dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za

szkody w rzeczach, z których Ubezpieczony korzysta na

podstawie umowy, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu

lub innej umowy dającej mu prawo korzystania z cudzej

rzeczy,

2) Klauzuli nr 5 dotyczącej odpowiedzialności za szkody

w rzeczach przyjętych do obróbki, czyszczenia, naprawy,

badania lub innej podobnej usługi,

3) Klauzuli nr 7 dotyczącej odpowiedzialności za szkody

w pojazdach pozostawionych na parkingach strzeżonych.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody wynikające z braków inwentarzowych.

6. W przypadku utraty rzeczy w wyniku kradzieży,

rabunku, rozboju Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie

powiadomić policję nie później niż w ciągu 2 godzin.

Klauzula nr 13
Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą klauzulą,

strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową Towarzystwa

o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody

wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej

w ramach prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności

gospodarczej lub zawodowej, określonej we wniosku

o ubezpieczenie.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego wysokości sumy gwarancyjnej na

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz od rodzaju

prowadzonej działalności.

3. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

4. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) których naprawa może być dochodzona na podstawie

przepisów o rękojmi za wady, gwarancji jakości lub

sprzedaży konsumenckiej,

2) wynikających z przekroczenia terminów i kosztów

ustalonych w umowie,

3) powstałych w związku z wypadkami zaistniałymi przed

dniem zawarcia umowy ubezpieczenia w Towarzystwie,

4) wynikających z zobowiązań Ubezpieczonego, dla których

przewidziane jest ubezpieczenie na podstawie innych

klauzul do niniejszych OWU OC.

5. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem

ubezpieczenia wzorzec umowy, z której będzie wynikać

zakres jego odpowiedzialności mającej podlegać ochronie

ubezpieczeniowej.

Klauzula nr 14
Odpowiedzialność cywilna wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem pozostałych

postanowień Części Ogólnej OWU OC, niezmienionych niniejszą

klauzulą, strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność

cywilną wspólnoty mieszkaniowej za szkody wyrządzone

osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem wspólnym.

2. Dla potrzeb niniejszej klauzuli członek wspólnoty

mieszkaniowej jest uważany za osobę trzecią w rozumieniu

OWU.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa w zakre-

sie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość zależy od zadeklarowanej

przez Ubezpieczającego sumy gwarancyjnej na jeden

i wszystkie wypadki oraz liczby członków wspólnoty.

4. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko objęte ubezpieczeniem

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej sumy

gwarancyjnej na wszystkie wypadki, określonej we wniosku

i potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia.

5. Wprowadza się dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1) za które odpowiedzialność ponosi członek wspólnoty,

2) których bezpośrednią przyczyną były decyzje wspólnoty

mieszkaniowej odnośnie zaniechania lub przesunięcia

w czasie remontów lub napraw, których przeprowadzenie

ze względu na stan techniczny budynku lub obowiązujące

przepisy było konieczne,

3) powstałych w związku z korzystaniem z lokali niezgodnie

z ich przeznaczeniem lub adaptacji pomieszczeń na

lokale mieszkalne lub użytkowe bez uzyskania zgody

odpowiednich władz.

6. W kwestiach nieuregulowanych w ogólnych warunkach

ubezpieczenia poza przepisami, o których mowa w § 26

mają zastosowanie postanowienia Ustawy o własności lokali

Dz. U. z nr 85 poz. 388 z 1994 z późn.zmianami – tekst

jednolity 08.08.2000 Dz. U. nr 90 poz. 903 oraz Ustawy Prawo

Budowlane.

Klauzula nr 15
Odpowiedzialność cywilna za produkt

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 OWU OC z zachowaniem postanowień

Części Ogólnej OWU OC niezmienionych niniejsza klauzulą

OWU, strony umowy ubezpieczenia ustalają, co następuje:

1. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody

w mieniu lub na osobie powstałe na terytorium Polski

w okresie ubezpieczenia.

WU-09.02 11



2. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe

w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium

RP określonego w umowie ubezpieczenia produktu, jeżeli

Wprowadzający do obrotu produkt odpowiedzialny jest za

wady tego produktu i w myśl obowiązujących przepisów prawa

zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych z tego tytułu

szkód.

3. Za produkt uważa się każdą rzecz ruchomą, choćby została

połączona z inną rzeczą z wyjątkiem:

1) surowców rolnych, przez które rozumie się nieprzetworzone

produkty ziemi, hodowli, rybołówstwa,

2) produktów łowiectwa,

3) surowców energetycznych i energii.

4. Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową

produktów farmaceutycznych.

5. Przez wprowadzenie produktu do obrotu należy rozumieć

udostępnienie produktu konkretnej osobie w drodze przejścia

faktycznego władztwa nad produktem.

6. Wprowadzenie do obrotu produktu z wadą, o której producent

wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł

się dowiedzieć traktowane jest przez Towarzystwo jako wina

umyślna.

7. Wszystkie szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obrotu

produktów z tą samą wadą (szkoda seryjna) lub powstałe z tej

samej przyczyny traktuje się jako jedną szkodę, niezależnie od

liczby poszkodowanych, a za datę powstania szkody dla celów

likwidacyjnych, przyjmuje się datę wystąpienia pierwszej

szkody.

8. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa

w zakresie określonym niniejszą klauzulą wymaga opłacenia

dodatkowej składki, której wysokość ustalana jest w oparciu

o wysokość zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy

gwarancyjnej na wszystkie szkody powstałe w okresie

ubezpieczenia oraz przychodów Ubezpieczającego z pełnego

roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku

o ubezpieczenie w Towarzystwie.

9. Suma gwarancyjna ustalona na ryzyko OC za produkt

wg niniejszej klauzuli stanowi podlimit w ramach ogólnej

sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki i szkody zaistniałe

w okresie ubezpieczenia w Towarzystwie i powstałe w wyniku

prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego. Wysokość

sumy gwarancyjnej z ryzyka objętego niniejszą klauzulą nie

może przekroczyć 50% ustalonej ogólnej sumy gwarancyjnej,

z tytułu prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności,

określonej we wniosku i potwierdzonej dokumentem

ubezpieczenia.

10. Wprowadza się dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwa za szkody:

1. nie będące następstwem szkody w mieniu lub na osobie,

2. spowodowane przez wadliwy produkt, jeżeli zostanie on

połączony, zmieszany z innymi produktami lub w inny

sposób przerobiony,

3. spowodowane przez wadliwy produkt, jeżeli został on

poddany dalszej obróbce,

4. spowodowane przez produkt wytworzony, przerobiony lub

obrobiony za pomocą maszyn lub urządzeń wadliwych

wprowadzonych do obrotu przez Ubezpieczonego,

5. powstałe wskutek montażu lub demontażu wadliwego

produktu,

6. w postaci kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku

i zastąpienia go produktem wolnym od wad,

7. w samym produkcie,

8. objęte rękojmią lub gwarancją,

9. polegające na utracie korzyści, które poszkodowany mogłby

osiągnąć w związku z jego używaniem,

10. wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy produktu,

11. spowodowane przez produkty zawierające azbest,

formaldehyd lub dioksyny a także zawierające materiały

wybuchowe,

12. spowodowane przez produkty zawierające krew, osocze,

substancje krwiopochodne,

13. spowodowane przez produkt roślinny lub zwierzęcy

zmodyfikowany genetycznie,

14. wyrządzone przez produkt wykorzystywany do celów

medycznych lub kosmetycznych zawierający silikon,

15. spowodowane przez produkt, który przed wprowadzeniem

go na rynek nie został sprawdzony i nie posiada

wymaganych odpowiednimi przepisami atestów/

/certyfikatów,

16. spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnym

z instrukcją producenta,

17. spowodowane przez produkt niepełnowartościowy

i posiadający o tym informację,

18. powstałe przez produkt wykorzystywany w przemyśle

lotniczym, motoryzacyjnym lub kosmicznym,

19. powstałe w wyniku niedostarczenia energii lub dostarczenia

energii o niewłaściwych parametrach,

20. spowodowane wadliwym produktem wykorzystanym przez

kontrahenta Ubezpieczonego do wytworzenia produktu

finalnego.

11. Niezależnie od wymienionych wyżej wyłączeń Klauzuli

nr 15, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za

szkody spowodowane przez produkt niebezpieczny zbyty

przez Ubezpieczonego, jeżeli w ciągu miesiąca od daty

zawiadomienia Ubezpieczonego o szkodzie wskazał on

poszkodowanemu osobę i adres producenta tego produktu

lub każdą inną osobę, która odpowiada jak producent. Także

wskazanie przez Ubezpieczonego osoby, od której on sam

nabył niebezpieczny produkt w przypadku braku wiedzy

o producencie, zwalnia Towarzystwo od odpowiedzialności.

12. Franszyza redukcyjna w szkodzie rzeczowej wynosi 10%

należnego odszkodowania, nie mniej niż 2.000,- zł.

13. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy

Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn.

zm.), oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275), ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentow z 16 lutego 2007

z późn. zmianami lub innych aktów prawnych powszechnie

obowiązujących, które zastąpią te przepisy.
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