
Z zachowaniem pozostałych postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24.09.2018 r., OC/OW034/1809 (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń 
odpowiedzialności zawartych w § 8 i § 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:

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

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

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

Klauzule dodatkowe:
Klauzula chorób zakaźnych (M04)

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN     

Ubezpieczenie OC spedytora J03-00
Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna spedytora

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora z dnia 
24.09.2018 (TM/OW023/1809)

Miejsce ubezpieczenia: Europa
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Suma gwarancyjna: 20 000,00 EUR 

Franszyza: redukcyjna 200,00 EURO na każde zdarzenie

Składka: 2 000,00 PLN

Postanowienia dodatkowe:

Spedycja drogowa na terytorium Europy.
Głównie przewożone ładunki: meble 28%, buty – 22%, papier 19%, wyroby chemiczne (nie niebezpieczne) 12%, filtry samochodowe 11%,

Zastrzeżenia:
Ubezpieczający zobowiązany jest do wyboru takich firm przewozowych, które gwarantują właściwe wykonanie powierzonych czynności 
spedycyjnych i/lub przewozowych, mają doświadczenie w świadczeniu usług przewozowych, posiadają wymagane koncesje, licencje i/lub 
zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, posiadają własną polisę OCPD z pełnym zakresem ubezpieczenia (z włączeniem ryzyk 
kradzieży i rabunku) i z sumą gwarancyjną na jedno zdarzenie nie mniejszą niż wartość przesyłki wyszczególnionej w zleceniu.

Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu realizacji zleceń przewozowych (tj. OC przewoźnika umownego).
Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych wskutek kradzieży lub niedostarczenia ładunku przez osoby, które 
fałszywie podały się za przewoźnika i wyłudziły ładunek do przewozu.

Klauzule dodatkowe:
Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMA5395)

Postanowienia dodatkowe:
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul 
dodatkowych określonych powyżej – stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty 
A/GD50/0694728/1.

Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia, 
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym 
- Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych  postępowań w 
świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym.

Klauzule do produktów na polisie:
Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na 
podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:
1. zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe wskutek:
1) kradzieży z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu z lokali po uprzednim usunięciu siłą 

Treść klauzul dodatkowych:

Każda ze Stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia będzie przetwarzać przekazane jej w celu zawarcia i wykonywania tej umowy dane 
osobowe dotyczące osób upoważnionych do reprezentacji, wspólników, współpracowników, pracowników, osób, którymi Strony posługują 
się przy realizacji niniejszej Umowy Ubezpieczenia i pełnomocników drugiej Strony.
Udostępniane dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, o ile zostaną 
przekazane drugiej Stronie.
Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Każda ze stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia otrzymała klauzulę informacyjną, załączoną poniżej i zobowiązuje się do realizacji 
obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej  poprzez 
poinformowanie tych osób o treści  klauzuli.
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