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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia ogólne zamówienia.
1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową,
będą obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności
Ubezpieczonego.
1.2. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela
Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, wykonywania
czynności zawodowych oraz posiadania mienia.
1.3. Niniejsza umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia 20 lipca 2017 r. godz.
00.00 do dnia 30 lipca 2017 r. godz. 24.00 z zastrzeżeniem innych postanowień
umowy.
1.4. Wystawiona zostanie polisa ubezpieczeniowa
potwierdzająca ochronę
ubezpieczeniową oraz uwzględniająca wysokość składki za okres ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polisy ubezpieczeniowej w
języku polskim oraz angielskim.
1.5. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie
stosownych dodatków/aneksów i będą potwierdzane dodatkami lub aneksami do
umowy ubezpieczenia wystawionymi przez Ubezpieczyciela.
1.6. Składka płatna jednorazowo na podstawie wzoru polisy załączonego do SIWZ.
1.7. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi
warunkami ubezpieczenia. W sprawach uregulowanych w niniejszej umowie oraz
klauzulach dodatkowych nie mają zastosowania warunki ubezpieczenia. W
przypadku, w którym rozwiązania warunków ubezpieczenia zawartych we
wzorcach umownych Ubezpieczyciela są korzystniejsze stosuje się postanowienia
korzystniejsze dla Ubezpieczonego.
2.

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono
zamówienia publicznego (np. konsorcjum/pool koasekuracyjny).

2.1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora
Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich
Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, m.in. w zakresie
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.
2.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym
w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla
pozostałych Koasekuratorów.
2.3. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane
Ubezpieczającemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie. Zapłata składki
ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu
Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
2.4. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych
lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy

ubezpieczenia, użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub firma Koasekuratora, zapis
taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów.
2.5. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki
informacyjne wynikające z umowy ubezpieczenia lub ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a wykonanie
obowiązku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego
w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z długu wobec
pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
2.6. Wszelkie aneksy do umowy i polisy będą wystawiane przez Koasekuratora
Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.

3. Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy.
3.1. Sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez
Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, ma
zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ
na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż
stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie
się szkody.
3.2. Gdziekolwiek w niniejszej umowie przewidziany jest termin na przygotowanie i
dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej
rozmiaru, zapis ten należy interpretować, iż dokumenty winny być dostarczone w
terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności
towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej
zwłoki.
4. Roszczenia regresowe
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do spółek zależnych i
powiązanych kapitałowo/ osobowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest
powiązany kapitałowo, jak również do pracowników Ubezpieczającego i Ubezpieczonych,
chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie. Roszczenia regresowe z mocy prawa
wyłączone są do ubezpieczonych podmiotów i osób.
5. Oświadczenia
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za
skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową, listem poleconym lub
za pomocą poczty elektronicznej.

II.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1.1. Ubezpieczeniem objęta jest:
a) odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych za Szkody poniesione przez Osoby
Trzecie w związku z Ubezpieczonym Ryzykiem,
b) osobista odpowiedzialność cywilna Osób Ubezpieczonych z tytułu Szkód
wyrządzonych
w związku z wykonywaniem obowiązków lub świadczeń na rzecz
Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczonego Ryzyka
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1.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu
czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność
kontraktowa) i wprowadzenia wadliwego produktu do obrotu oraz pozostająca w
zbiegu tzw. deliktowo-kontraktowa.
1.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także Szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa.
2. Definicje.
2.1. Szkoda
Szkoda Osobowa i/lub Szkoda Rzeczowa i/lub Czyste Straty Finansowe oraz ich
następstwa.
Szkoda obejmuje postać zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens) jak
również utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie
wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie.
2.2. Szkoda Osobowa
Powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia straty rzeczywiste
oraz utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie
wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie
zadośćuczynienia.
2.3. Szkoda Rzeczowa
Powstałe wskutek utraty, zniszczenia i/lub uszkodzenia rzeczy straty rzeczywiste oraz
utracone korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2.4. Ubezpieczający
Podmiot będący Stroną niniejszej Umowy i zobowiązany do zapłaty składki
ubezpieczeniowej przez który rozumie się Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
2.5. Ubezpieczone Ryzyko
Ubezpieczone Ryzyko obejmuje całą działalność prowadzoną przez Ubezpieczonych w
związku z organizowanymi i prowadzonymi zawodami – Światowe Igrzyska Sportowe
2017, w tym gospodarczą oraz posiadanie mienia bez względu na jego rodzaj i
przeznaczenie. Ubezpieczone ryzyko obejmuje również odpowiedzialność zawodową
Ubezpieczonych.
Ubezpieczone Ryzyko obejmuje wszelkie przejawy aktywności Ubezpieczonego, w tym
także w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej, reklamowej,
rekreacyjnej oraz sportowej, itp. Ubezpieczone ryzyko obejmuje również szkody
wyrządzone w związku z wprowadzeniem Produktu do obrotu.
2.6. Ubezpieczony:
Podmioty wymienione w Cedule polisy, w szczególności Gmina Wrocław, Wrocławski
Komitet Organizacyjny- Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., IWGA, oraz
Komitet Organizacyjny, filie i pośredników działających na zlecenie IWGA .
Osoby Ubezpieczone przez które rozumie się: obecnych, byłych i przyszłych członków
zarządu, innych władz lub organów Ubezpieczonych Podmiotów, a także prokurentów,
kierownictwo wszelkich szczebli oraz Pracowników i członków organizacji.
2.7. Umowa
Niniejsza umowa ubezpieczenia, w tym także polisa, dodatki i aneksy, załączniki.
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2.8. Ustawa
Przepisy ustaw i innych aktów prawnych, obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej,
a także przepisy prawa obcego, które znajdują zastosowanie do stosunków prawnych
wiążących Ubezpieczonych, w szczególności regulujące odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonych.
2.9. Wartości pieniężne
Krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty
zastępujące
w obrocie gotówkę.
2.10. Wprowadzenie Produktu do Obrotu
Faktyczne przekazanie produktu przez Ubezpieczonego Osobie Trzeciej; Uznaje się, że
produkt został wprowadzony do obrotu, jeżeli Ubezpieczony utracił trwale lub na
określony czas faktyczne władztwo nad rzeczą na rzecz Osoby Trzeciej. Na potrzeby
niniejszej umowy ustala się, że produkt został wprowadzony do obrotu również w
przypadku dostawy innemu Ubezpieczonemu.
2.11. Wypadek (ubezpieczeniowy):
Śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
zniszczenie rzeczy, poniesienie czystej straty finansowej.

utrata,

uszkodzenie,

W razie wątpliwości co do tego, kiedy powstał Wypadek będący przyczyną Szkody
Osobowej, przyjmuje się, że miał on miejsce w chwili, gdy poszkodowany po raz
pierwszy
skontaktował
się
z lekarzem z objawami zaistniałego Wypadku.
Jeżeli przedmiotem roszczenia wobec Ubezpieczonego jest zwrot poniesionych
wcześniej wydatków na pokrycie roszczeń innych osób (regres), uważa się, że
Wypadek zaszedł w chwili powstania pierwszego w łańcuchu kolejnych regresów
Wypadku powodującego Szkodę objętą ubezpieczeniem.
2.12.

Data Początkowa

Data odpowiadającą pierwszemu dniu Okresu Ubezpieczenia
2.13. Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z
późn. zm.).
2.14. Koszty Obrony Prawnej
Koszty Obrony Prawnej obejmują koszty obrony przed roszczeniami z tytułu Szkód
objętych zakresem ubezpieczenia, w tym, w szczególności:
a) koszty wynagrodzenia zewnętrznych adwokatów i radców prawnych, prawnych
pełnomocników procesowych,
b) koszty wynagrodzenia niezależnych biegłych, rzeczoznawców, ekspertów oraz
koszty niezbędnych tłumaczeń,
c) dokonany przez Ubezpieczonego na rzecz świadków zwrot kosztów ich udziału
w postępowaniu,
d) koszty podroży członków władz, prokurentów oraz innych Pracowników
Ubezpieczonego do sądu oraz podróży powrotnej do siedziby Ubezpieczonego,
jeżeli konieczne jest ich stawiennictwo przed sądem w charakterze strony,
świadka, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego,
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e) koszty sądowe wszystkich instancji oraz koszty postępowania mediacyjnego
lub arbitrażowego,
f)

koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych
interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu.

Koszty Obrony Prawnej obejmują również wymienione koszty powstałe w ramach
innych postępowań, w tym postępowaniu administracyjnym, w szczególności z zakresu
prawa budowlanego, ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i prawa ochrony
środowiska, a także w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one
związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę objętą
ubezpieczeniem.
Środki Obrony Prawnej, w tym wybór prawników, rzeczoznawców, ekspertów oraz
inne środki i kierunki prowadzonej obrony podlegają uzgodnieniu z Ubezpieczonym lub
Osobą Ubezpieczoną w zależności przeciwko komu będzie skierowane roszczenie.
2.15. Mienie powierzone
Mienie Osób Trzecich, w stosunku do którego Ubezpieczony ponosi ryzyko utraty lub
uszkodzenia, w tym mienie przyjęte na podstawie umowy w celu wykonania usługi
(np. naprawy, remontu, przetworzenia, przeróbki, czyszczenia), sprzedaży, składu,
przechowania, a także korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem lub w innym
podobnym celu zgodnym z jego przeznaczeniem.
2.16. Okres Ubezpieczenia
Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, na który składa się okres trwania
zawodów przypadający na okres od 20 do 30 lipca 2017 roku.
2.17. Osoby Bliskie
Małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, rodzeństwo, wstępni, zstępni, ojczym,
macocha,
pasierb,
pasierbica,
teściowie,
zięć,
synowa,
przysposabiający,
przysposobieni.
2.18. Osoba Trzecia
Osoba nie będą Ubezpieczonym na podstawie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem
postanowień Rozszerzenia „OC wzajemna”.
2.19. Podwykonawcy
Nie będąca Pracownikiem osoba (fizyczna lub prawna) lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną,
której Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, prac lub usług. Za
Podwykonawcę uważa się także dalszych Podwykonawców.
2.20. Produkt
Każda rzecz ruchoma, nawet stanowiąca część składową innej rzeczy ruchomej lub
nieruchomości wytworzona przez Ubezpieczonego albo w jego imieniu i która w chwili
powstania Szkody nie znajdowała się w posiadaniu Ubezpieczonego. Przez produkt
rozumie się także półprodukty, komponenty, materiały reklamowe, promocyjne,
banery itp.
Produktem w rozumieniu niniejszej Umowy ubezpieczenia nie jest energia elektryczna.
2.21. Strony
Ubezpieczający oraz Ubezpieczyciel/ele.
Ubezpieczony:
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a) Ubezpieczone Podmioty wymienione w Cedule polisy jako Ubezpieczony
b) Osoby Ubezpieczone przez które rozumie się: obecnych, byłych i przyszłych
członków zarządu, innych władz lub organów ubezpieczonych podmiotów, a
także prokurentów, kierownictwo wszelkich szczebli oraz Pracowników.
3. Czasowy zakres pokrycia.
3.1.

Odpowiedzialność
ubezpieczyciela
powstaje
w
razie
zajścia
wypadku
(ubezpieczeniowego) w okresie ubezpieczenia, niezależnie od daty zgłoszenia
roszczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia (loss occurrence
trigger).

3.2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za produkt
udzielana jest niezależnie od daty wprowadzenia produktu do obrotu.
3.3. Wszystkie Szkody będące następstwem tego samego Wypadku (seria szkód), albo
wynikające z tej samej przyczyny (szkoda seryjna), niezależnie od chwili ich
faktycznego wystąpienia i niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się
za jeden Wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania
pierwszego Wypadku.
3.4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Szkody z takiej serii, pod
warunkiem że pierwszy Wypadek miał miejsce w Okresie Ubezpieczenia. W takim
przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Szkody należące do
danej serii, nawet jeżeli miały miejsce po zakończeniu Okresu Ubezpieczenia.
3.5. Jeżeli jednak pierwszy Wypadek miał miejsce przed początkiem okresu
ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie wiedział o nim ani przy zachowaniu należytej
staranności nie mógł się o nim dowiedzieć uznaje się, że seria rozpoczęła się od
pierwszego Wypadku który miał miejsce już w Okresie Ubezpieczenia i począwszy
od niego dalsze Szkody objęte są ubezpieczeniem na zasadach opisanych
powyżej, chyba że wypłacono odszkodowanie z umowy poprzednio obowiązującej.
3.6. Dodatkowy okres odpowiedzialności:
Ustala się, iż w przypadku, w którym do powstania szkody w ramach
ubezpieczonego ryzyka dojdzie pod zakończeniu okresu ubezpieczenia wskutek
działania, bądź zaniechania mającego miejsce podczas okresu ubezpieczenia lub
przed jego rozpoczęciem odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmie także
roszczenia zgłoszone w przeciągu 36 miesięcy od daty zakończenia okresu
ubezpieczenia.
4. Zakres terytorialny.
4.1. Ubezpieczeniem objęte są Szkody będące następstwem Wypadków które miały
miejsce na Terytorium całego świata,
4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody, z których roszczenia dochodzone są
przed właściwym organem państwowym w jakimkolwiek państwie na świecie
(dowolna jurysdykcja), wg prawa właściwego, w tym obcego jeżeli jest właściwe
dla rozpoznania tych roszczeń (dowolna właściwość materialna).
4.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód
będących następstwem Wypadków powstałych w dowolnym miejscu na świecie w
związku z odbywaniem przez Ubezpieczonych podróży służbowych, a także
udziałem w szkoleniach, targach, wystawach, pokazach, konferencjach, itp.
4.4. Treść niniejszej Umowy ubezpieczenia, jej wykładnię oraz skutki jej zawarcia dla
stron ocenia się według prawa polskiego.
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4.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z
działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium
całego świata, także w oparciu o jurysdykcję lokalną.
5. Zakres ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
5.1. OC ORGANIZATORA IMPREZ
5.1.1. zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za Szkody wyrządzone uczestnikom w związku z
organizacją i przeprowadzaniem wszelkiego rodzaju imprez, w tym
imprez masowych. Dla imprez masowych podlegających odrębnemu
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na podstawie
właściwych przepisów prawa niniejsze rozszerzenie stanowi wyłącznie
nadwyżkę ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
5.1.2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na mocy niniejszego Rozszerzenia
obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną za:
a) Szkody poniesione przez Pracowników ubezpieczonego i ich Osoby
Bliskie, w związku z udziałem w imprezie;
b) Szkody wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom
uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom zaangażowanym w
prace związane z organizacją imprezy,
c) Szkody wynikłe z zatrucia
uczestnikom imprezy;

w

związku

z

żywnością

podaną

d) użycie środków pirotechnicznych i sztucznych ogni.
5.2. OC PRODUKT
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za produkt z tytułu jego
wadliwości, niezgodności z umową lub niezachowania norm i wymogów oraz brakiem
bezpieczeństwa produktu z włączeniem rozszerzonej odpowiedzialności za produkt.
Przez rozszerzoną odpowiedzialność za produkt rozumie się połączenie i zmieszanie,
usunięcie i zastąpienie, dalsze przetworzenie i obróbkę, wady etykiet, opakowań i
kodów kreskowych produktu.
5.3. OC WZAJEMNE
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód poniesionych przez
jednego z Ubezpieczonych w sytuacji, gdy odpowiedzialność za te Szkody ponosi inny
Ubezpieczony w ramach niniejszej Umowy (Szkody powodujące roszczenia pomiędzy
Ubezpieczonymi). W takiej sytuacji Ubezpieczonych traktuje się tak, jakby z każdym
z nich została zawarta odrębna umowa ubezpieczenia, a Ubezpieczony, który poniósł
Szkodę w takim przypadku traktowany jest jako Osoba Trzecia.
5.4. OC PRACODAWCY
5.4.1.

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wypadków przy pracy, w
następstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia Szkód
poniesionych przez jego pracowników.

5.4.2.

Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia społecznego
należnych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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5.4.3.

Za wypadek przy pracy, należy rozumieć wypadek przy pracy oraz
wypadek zrównany z wypadkami przy pracy w rozumieniu ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, w tym także podczas podróży służbowych, w tym w
okolicznościach innych niż wskazane w art. 3 w/w ustawy, tj. podczas
pobytu w hotelu lub innym miejscu przeznaczonym na wypoczynek, itp.,
podczas szkoleń, seminariów, konferencji, itp..

5.4.4.

Pozostałe Szkody wyrządzone Pracownikom lub innym osobom
poszkodowanym, które nie pozostają w związku z wypadkiem przy pracy
objęte są ochroną ubezpieczeniową na podstawie podstawowego zakresu
ubezpieczenia niniejszej Umowy, a pracownik w takim wypadku traktowany
będzie jak Osoba Trzecia.

5.4.5.

W ramach ochrony udzielanej na mocy niniejszej klauzuli Rozszerzającej
wyłączone są stany chorobowe nie będące następstwem wypadku przy
pracy, mające charakter choroby zawodowej.

5.5. OC NIEOBOWIĄZKOWE POJAZDÓW
Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu szkód
wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne, samobieżne maszyny rolnicze lub
budowlane i inne pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W zakresie niniejszego
rozszerzenia nie stosuje się wyłączenia szkód wyrządzonych przez pojazdy objęte
systemem ubezpieczeń obowiązkowych.
5.6. OC NAJEMCY
5.6.1.

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe zarówno w
rzeczach ruchomych jak i nieruchomościach, z których Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

5.6.2.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli
rozszerzającej nie obejmuje szkód rzeczowych wynikłych z normalnego
zużycia rzeczy.

5.7. OC MIENIA W PIECZY
Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe w mieniu pozostającym w pieczy,
przechowywanym, chronionym lub kontrolowanym w inny sposób przez
Ubezpieczonego, z którymi to czynnościami wiąże się odpowiedzialność za te rzeczy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone w związku z posiadaniem lub dzierżeniem takiego mienia.
5.8. OC USŁUG NA MIENIU
5.8.1.

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe w mieniu
ruchomym powierzonym Ubezpieczonemu w celu dokonania obróbki,
naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych czynności o podobnym
charakterze.

5.8.2.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej klauzuli nie
obejmuje szkód polegających na normalnym zużyciu mienia.

5.9. OC Z TYTUŁU PRACY LUB USŁUGI
8

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub
usługi, powstałe w wyniku nienależytego wykonania pracy lub usługi niezależnie od
tego czy źródłem obowiązku odszkodowawczego jest odpowiedzialność deliktowa czy
kontraktowa.
5.10.

OC Z TYTUŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ubezpieczonego za Szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio w związku lub
wskutek niedostarczenia energii elektrycznej, przerw w dostarczeniu lub odbiorze
(poborze) energii i/lub dostarczenia lub odbiorze (poborze) energii o niewłaściwych
parametrach, a także z tytułu szkód powstałych wskutek awarii.
5.11.

OC PODWYKONAWCÓW

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców w zakresie w jakim działają w
imieniu i na rzecz Ubezpieczonego. Niniejsze rozszerzenie dotyczy wszystkich
podwykonawców, w tym także dalszych podwykonawców. Wyłączona jest z ochrony
ubezpieczeniowej
odpowiedzialność
podwykonawcy
względem
innego
podwykonawcy;
5.12.

OC JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność
cywilną
zaszkody mogące powstać wskutek użytkowania wodnych jednostek
pływających oraz jednostek latających(drony).
5.13.

OC Z TYTUŁU EMISJI

5.13.1. Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
odpowiedzialność
cywilną
Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w wyniku
przedostania się substancji niebezpiecznych powodujących skażenie lub
zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody powierzchniowej lub gruntowej,
przy czym przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej winna
być nagła i niezależna od woli Ubezpieczonego, lub osób za które ponosi
odpowiedzialność.
5.13.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe
wskutek
wypadków/kolizji
pojazdów
będących
własnością
lub
użytkowanych przez Ubezpieczonego.
5.13.3. Przez przedostanie rozumie się w szczególności emisję, wyciek,
ulotnienie, uwolnienie lub jakikolwiek proces prowadzący do wydostania
się substancji niebezpiecznej.
5.13.4. Ochroną ubezpieczeniową na bazie niniejszej klauzuli objęte są ponadto
koszty neutralizacji lub usunięcia substancji niebezpiecznych z gleby,
poniesione przez osoby trzecie.
5.13.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia opisane w pkt 5.13.1 i
5.13.2 niniejszego rozszerzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia
pod warunkiem, powiadomienia Ubezpieczyciela bezzwłocznie, jednakże
nie później niż w 90 dni po rozpoczęciu takiego zdarzenia, chyba że
Ubezpieczony nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie
mógł się dowiedzieć o przedostaniu substancji niebezpiecznej.
5.13.6. W przypadku substancji innych niż substancje niebezpieczne w
rozumieniu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub w
stanie faktycznym, w którym emisja, wyciek, przedostanie się substancji
nie powoduje skażenia gleby, powietrza lub wód ochrona ubezpieczeniowa
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obowiązuje
i udzielana jest w ramach globalnej sumy gwarancyjnej i w ramach
zakresu podstawowego Umowy Ubezpieczenia.
5.14. OC Z TYTUŁU REKLAMY
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
Szkody wyrządzone przez treści informacyjne lub reklamowe, tj. werbalne lub
dokonane w formie pisemnej ogłoszenie materiałów na temat jakiejkolwiek osoby
fizycznej, prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, w szczególności na temat działalności prowadzonej przez te osoby,
sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, jeżeli w wyniku takiego ogłoszenia
doszło do Szkody Rzeczowej, Szkody Osobowej lub Czystej Stracie Finansowej, a
także szkody o charakterze niemajątkowym, polegającej na cierpieniach fizycznych
lub psychicznych doznanych przez osobę trzecią. Szkoda wyrządzona przez treści
informacyjne lub reklamowe może wynikać także z werbalnego lub pisemnego
ogłoszenia materiałów z pogwałceniem prawa innej osoby do prywatności lub
naruszenia w inny sposób jej dóbr osobistych, przywłaszczenia pomysłów
reklamowych lub innych dóbr intelektualnych prawnie zastrzeżonych, w szczególności
praw autorskich, tytułów lub sloganów.
5.15. OC CZYSTE STRATY FINANSOWE
Ochrona ubezpieczeniową niezależnie od innych zakresów niniejszej umowy objęte są
szkody w postaci czystych strat finansowych.
W uzupełnieniu wyłączeń ogólnych, ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszego
zakresu nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód:
5.15.1. spowodowanych przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
5.15.2. spowodowanych działalnością w zakresie projektowania,
budową lub montażem, kontroli i opiniowania,

kierowania

5.15.3. spowodowanych działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi,
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub
podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności,
prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
5.15.4. powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych
kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem
nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
5.15.5. powstałych
w
wyniku
dokonywania
czynności
przetwarzaniem danych, racjonalizacją i automatyzacją,

związanych

z

5.15.6. powstałych w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych,
dokumentów i papierów wartościowych,
5.15.7. związanych ze stosunkiem pracy,
5.15.8. powstałych w związku z udzielaniem licencji,
5.15.9. spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki
kapitałowej.
5.16. KLAUZULA SZKÓD UMYŚLNYCH
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie za wyjątkiem szkód
wyrządzonych przez Prezydenta Wrocłąwia oraz Zarząd Wrocławskiego Komitetu
Organizacyjnego- Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. Limit
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odpowiedzialności dla szkód umyślnych wynosi 1.000.000,00 $ na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
5.17. WARUNKI FAKULTATYWNE DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki fakultatywne modyfikują warunki minimalne, to w
przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się
zaakceptowane warunki fakultatywne. Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować
się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak akceptacji)

WARUNEK NR 1:
Zniesienie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szkód umyślnych
dotychczasowej treści klauzuli szkód umyślnych poniższym brzmieniem:

– zastąpienie

KLAUZULA SZKÓD UMYŚLNYCH
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie za wyjątkiem szkód
wyrządzonych przez Prezydenta Wrocławia oraz Zarząd Wrocławskiego Komitetu
Organizacyjnego- Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.

WARUNEK NR 2:
Akceptacja klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia o szkody spowodowane aktami
terroryzmu:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody
wyrządzone przez akty terroryzmu, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia oraz
zgłoszone zostały nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zakończenia okresu
ubezpieczenia, pod warunkiem, że odpowiedzialność za dane szkody można przypisać
ubezpieczonemu. Akty terroryzmu, które wydarzyły się w czasie 72 następujących po
sobie godzin uważa się i traktuje jako jedną szkodę.
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia dot. szkód spowodowanych przez akty terroryzmu nie ma zastosowania.

6. Franszyzy, udziały własne.
Wszelkie franszyzy i udziały własne zniesione.
7. Suma gwarancyjna, składka.
7.1. Suma gwarancyjna wynosi 15.000.000,00 $ na jedno i wszystkie wypadki w
okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem sublimitów określonych w poszczególnych
zakresach ubezpieczenia.
7.2. Składka jest stała i nie podlega rozliczeniu.
8. Świadczenia Ubezpieczyciela.
8.1. W granicach swojej odpowiedzialności Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:
a) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń, oceny
sytuacji faktycznej i prawnej, w tym pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów
powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody,
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b) udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej
wysuwanych względem niego roszczeń,

pomocy

w

celu

oceny

zasadności

c) podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania, albo,
d) udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy i prowadzeniu obrony
przed nieuzasadnionym roszczeniem,
e) pokrycia kosztów obrony prawnej.
8.2. Koszty, o których mowa w pkt 8.1 pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej, a
jeżeli suma gwarancyjna jest niewystarczająca ze względu na wartość zgłoszonego
roszczenia w granicach dodatkowego Limitu odpowiedzialności 10% sumy
gwarancyjnej ponad sumę gwarancyjną, przy czym niniejsze nie dotyczy świadczeń
odszkodowawczych wypłacanych na pokrycie szkody. Do kosztów, o których mowa
w pkt 8.1, za wyjątkiem świadczeń odszkodowawczych wypłacanych na pokrycie
szkody, nie stosuje się Franszyzy redukcyjnej.
8.3. W każdym czasie Ubezpieczyciel 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.
9. Koszty zapobieżenia szkodzie.
Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności)
mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego oraz po wystąpieniu
wypadku, w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź
zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, w tym w szczególności:
a) ewakuacji ludności w związku z zaistnieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
b) uzyskania dostępu do mienia będącego własnością lub w posiadaniu
Ubezpieczonego w przypadku zaistnienia zagrożenia szkodą, nawet jeżeli do
szkody nie dojdzie,
przy czym są one pokrywane powyżej sumy gwarancyjnej, jednakże w granicach
podlimitu odpowiedzialności w wysokości 10% sumy gwarancyjnej.
10.

Wypłata odszkodowania.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania zgłoszonego roszczenia,
orzeczenia sądu lub właściwego innego organu lub zawartej ugody.
11.

Suma Gwarancyjna / Podlimity odpowiedzialności.
11.1. Suma Gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do
Szkód powstałych wskutek jednego i wszystkich Wypadków w Rocznym
Okresie Ubezpieczenia.
11.2. W stosunku do określonych ryzyk, rodzajów szkód bądź z tytułu jednego
Wypadku mogą zostać w umowie ubezpieczenia określone indywidualne
Podlimity odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej.
11.3. Jeżeli Szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w ramach co najmniej
dwóch Rozszerzeń Odpowiedzialności, na które ustanowiono Podlimity
odpowiedzialności w różnych wysokościach, odpowiedzialność Ubezpieczyciela
ogranicza się z tytułu tej Szkody do kwoty pieniężnej zgodnej z najwyższym
mającym zastosowanie Podlimitem odpowiedzialności.
11.4. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość
wypłaconego odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania. Niniejszą
zasadę stosuje się również do Podlimitów odpowiedzialności. Wypłata
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odszkodowania w ramach Podlimitu odpowiedzialności powoduje zmniejszenie
Sumy Gwarancyjnej i Podlimitu odpowiedzialności. Jeżeli na skutek wypłaty
odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego Podlimitami) Suma
Gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości Podlimitu, wówczas kolejna
wypłata obniży zarówno Sumę Gwarancyjną, jak i dany Podlimit.
11.5. Na mocy odrębnego porozumienia na wniosek Ubezpieczającego i po
opłaceniu przez niego dodatkowej składki Ubezpieczyciel może, w danym
okresie ubezpieczenia, zwiększyć lub uzupełnić sumę gwarancyjną lub
poszczególne Podlimity Odpowiedzialności w związku z ich zmniejszeniem lub
wyczerpaniem po wypłacie świadczeń.
12.

Zawiadomienia i oświadczenia.
12.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje
się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub
pocztą elektroniczną na uzgodniony adres. Wszelkie zawiadomienia kierowane
do Ubezpieczyciela w ramach niniejszej Umowy powinny być przesyłane na
poniższy adres:
12.2. Dane teleadresowe Ubezpieczyciela:
…………………………………..
…………………………………..
12.3. Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do Kontaktu ze strony Ubezpieczyciela
(zmiana osoby do kontaktu może nastąpić na podstawie jednostronnej
notyfikacji i nie wymaga aneksu do Umowy):
…………………………………..
…………………………………..
12.4. Każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o
zmianie swojego adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty
elektronicznej przeznaczonych do odbierania korespondencji. W razie
zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie na
poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez druga Stronę.

13.

Poufność warunków ubezpieczenia i ochrona informacji niejawnych.
13.1. Warunki Umowy, jak również treść informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503, ze zm.)
udostępnianych przez strony umowy objęte będą tajemnicą i nie mogą być
bez uprzedniej pisemnej zgody Stron przekazywane osobom trzecim, z
zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Ubezpieczonych i stron umów
reasekuracyjnych oraz z zastrzeżeniem zawartym w pkt 13.3 poniżej.
13.2. Ubezpieczyciel może za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczającego
upoważnić osobę trzecią do wykonywania w swoim imieniu czynności
niezbędnych do realizacji umowy, pod warunkiem objęcia jej postanowieniami
zawartymi w pkt 13.1 powyżej.
13.3. Ubezpieczający może udostępnić warunki umowy, jak również jej treść
audytorom, radcom prawnym, spółkom zależnym, doradcom oraz w innych
przypadkach określonych w obowiązującym prawie.
13.4. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych
poszkodowanych otrzymanych od Ubezpieczonego w zakresie przewidzianym
umową, wyłącznie w celu likwidacji szkód.
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14.

Obowiązki Ubezpieczonego i likwidacja szkód.
14.1. O
każdym
Wypadku
Ubezpieczony
zobowiązany
jest
powiadomić
Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych
od daty powzięcia o nim wiadomości.
14.2. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi roszczeń o naprawienie Szkód wobec
Ubezpieczonego, Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować o tym
Ubezpieczyciela w ciągu 14 dni roboczych od daty powzięcia o tym
wiadomości.
14.3. W przypadku, gdy wobec Ubezpieczonego wszczęto postępowanie
przygotowawcze bądź wystąpiono na drogę sądową w związku z zajściem
Wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest o tym fakcie poinformować
Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych
od powzięcia o tym wiadomości, nawet w przypadku gdy wcześniej zgłosił już
zajście Wypadku, jednakże w razie gdy dla dane czynności jest przewidziany
termin zawity w tym do wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego
wówczas Ubezpieczony powinien zawiadomić Ubezpieczyciela w terminie
umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie dokonania te czynności lub
wniesienie środka odwoławczego.
14.4. W razie zajścia Wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest użyć uzasadnionych
ekonomicznie dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody.
14.5. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić i udzielić Ubezpieczycielowi
wszelkiej pomocy w celu dokonania czynności niezbędnych w celu ustalenia
okoliczności powstania szkody, jej wielkości, a także zasadności roszczenia.
14.6. Ubezpieczony zobowiązany jest w zakresie dostępnych mu środków i
możliwości zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń regresowych wobec
osób trzecich odpowiedzialnych za Szkodę.
14.7. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest wynikiem
przestępstwa, Ubezpieczony jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić
odpowiednie organa Policji lub Prokuratury.
14.8. Ubezpieczony może udzielić osobie wskazanej przez Ubezpieczyciela
pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy odszkodowawczej, w
tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu
poszkodowany wystąpił na drogę sądową, a także do przekazania jej
wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia procesu. Powyższe nie
zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku podejmowania we własnym zakresie w
przewidzianym terminie wszystkich niezbędnych czynności procesowych, w
tym także zgłaszania we właściwym terminie sprzeciwu lub podjęcia
niezbędnych środków zaskarżenia, w sytuacji gdy istnieją przeszkody w
ustaleniu z Ubezpieczycielem tych czynności.

15.

Szczególne warunki likwidacji szkód.

15.1. Ubezpieczyciel niezwłocznie, nie później 7 dni roboczych pisemnie potwierdzi
Ubezpieczonemu zgłoszenie Szkody z podaniem danych osoby/podmiotu
zgłaszającego roszczenie, wielkości założonej rezerwy oraz numeru Szkody,
pod jakim zostało zarejestrowane zdarzenie. W informacji do Ubezpieczonego
powinien być wskazany dodatkowo zakres informacji i dokumentów
niezbędnych do likwidacji danej szkody.
15.2. Decyzja o wypłacie odszkodowania lub o odmowie wypłaty odszkodowania
skierowana do poszkodowanego powinna zostać przesłana także do wiadomości
Ubezpieczonego oraz Konsorcjum Brokerów.
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15.3. Na czynności podjęte przez Ubezpieczyciela w toku czynności likwidacyjnych, w
szczególności
w
razie
bezzasadnej
odmowy
wypłaty
należnego
poszkodowanemu
odszkodowania
służy
Ubezpieczonemu
skarga.
Ubezpieczyciel obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na przesłaną
skargę w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
15.4. Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego przygotuje i udostępni do odbioru w
terminie 7 dni bezpłatnie kopie akt szkody.
15.5. Ubezpieczyciel będzie prowadził proces likwidacji szkód bez względu na
wysokość mającej zastosowanie franszyzy, w tym szkód których rozmiar nie
będzie przekraczał wysokości mającej zastosowanie franszyzy, chyba, że
Ubezpieczony na piśmie złoży odmienną dyspozycję. W razie ustalenia
odpowiedzialności ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu
odszkodowanie w pełnej wysokości, a Ubezpieczony odpowiedzialny za Szkodę
zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Ubezpieczyciela kwoty wypłaconego
odszkodowania w wysokości mającej zastosowanie franszyzy. Zwrot następuje
na podstawie wystawionej w terminie 30 dni przez Ubezpieczyciela noty
obciążeniowej. W takim przypadku rozliczenie franszyzy odbędzie się po kursie
właściwym dla dnia dokonania płatności przez Ubezpieczyciela.
16.

Interwencja uboczna

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przystąpienia i udziału w charakterze interwenienta
ubocznego, w każdej sprawie, w której przeciwko Ubezpieczonemu osoba trzecia będzie
dochodzić roszczeń na drodze sądowej niezależnie od tego czy roszczenie było zasadne
czy nie, za wyjątkiem spraw z tytułu Szkód jednoznacznie pozostających poza zakresem
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
17.

Zarządzenie tymczasowe

W razie wydania przez Sąd zarządzania tymczasowego w sprawie zabezpieczenia
roszczenia o naprawienie Szkody, na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel pokryje
koszty wykonania tego zarządzenia, w szczególności przez pokrycie kosztów wniesienia
depozytu. Jeżeli zabezpieczenie zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony
depozyt Ubezpieczony jest obowiązany zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane kwoty w
zakresie w jakim były uprzednio pokryte przez Ubezpieczyciela.
18.

Uznanie roszczenia

Uznanie roszczenia, jego zaspokojenie lub zawarcie ugody bezpośrednio przez
Ubezpieczonego na rzecz poszkodowanego bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela nie ma
bezpośredniego skutku dla odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który podejmuje
samodzielnie decyzję o wypłacie i wysokości odszkodowania na podstawie
zgromadzonego materiału
19.

Akty prawne

Przywołane w niniejszej umowie akty prawne i inne regulacje stosuje się w treści
obowiązującej w chwili, według której ocenia się fakt powstania i rozmiar
odpowiedzialności. Jeżeli wskazany w umowie akt prawny lub inna regulacja została
zastąpiona innym aktem prawnym równorzędnym / regulacją lub w miejsce danego aktu
/ regulacji został wydany akt wyższej rangi to stosuje się nowe przepisy obowiązujące w
chwili, według której ocenia się fakt powstania i rozmiar odpowiedzialności.
20.

Klauzula terminu wykonania zobowiązań

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa
się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego na rzecz
Ubezpieczyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na
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rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość
środków pieniężnych.
21.

Prolongata płatności

21.1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej pomimo upływu terminu jej płatności nie
może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy
ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem
odpowiedzialności.
21.2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie
krótszy niż 7-dniowy termin do uiszczenia składki, powiadamiając o tym
Ubezpieczonego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty
składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa.
21.3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie
odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po
upływie dodatkowego terminu płatności składki, o ile do dnia poprzedniego
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczonego, z
zastrzeżeniem, że brak opłacenia składki w wyznaczonym terminie, o którym
mowa w pkt 21.2. może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
21.4. Za zgodą Ubezpieczyciela odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo
najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki.
22.

Ustalenie okoliczności szkody

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku - prowadzić
postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić należne
odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w
tym sądowe lub przygotowawcze, chyba że Ubezpieczyciel nie ma faktycznej możliwości,
przy użyciu dostępnych mu metod i środków ustalenia okoliczności szkody, zakresu
odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania.
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