Załącznik nr 9 – Wzór polisy dla Zadania nr 1.
POLISA
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczyciel
Ubezpieczający

Ubezpieczony

Broker
Okres
Ubezpieczenia

Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Sp. z o.o.
1) Gmina Wrocław, Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe
Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
2) IWGA, oraz Komitet Organizacyjny, Filie i Pośredników działających na
zlecenie IWGA
3) 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.
EIB S.A., Marsh Sp. z o. o.
Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres od 20.07.2017 r., godz. 00.00
do 30.07.2017 r., godz. 24.00 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z
chwilą rozpoczęcia Okresu Ubezpieczenia.
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 (The World Games 2017)
Ubezpieczone ryzyko obejmuje całą działalność prowadzoną przez Ubezpieczonych w
związku z prowadzonymi zawodami, 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 Ubezpieczonych, w
tym także w zakresie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej, reklamowej,
rekreacyjnej oraz sportowej, itp.
Ubezpieczeniem objęta jest:

Przedmiot
ubezpieczenia
i zakres
ubezpieczenia

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
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.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa.
Ochroną ubezpieczeniowa objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty
finansowe.

Suma

15 000 000,00 $ na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Gwarancyjna
Trigger

loss occurrence

Franszyza
redukcyjna
Zniesiona

Ubezpieczeniem objęte są Szkody będące następstwem wypadków, które miały
miejsce na obszarze całego świata.
Granice
Terytorialne

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).
Treść niniejszej polisy ubezpieczenia, jej wykładnię oraz skutki jej zawarcia dla Stron
ocenia się według prawa polskiego.

Składka:
Numer konta
Ubezpieczyciela
Termin płatności

Składka płatna jednorazowo, w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Polisę sporządzono w .............. jednobrzmiących egzemplarzach,
Ubezpieczającego i ............... dla Ubezpieczyciela (koasekuratorów).

w

tym

..........

dla

Wrocław, dnia....................

Ubezpieczający

Ubezpieczyciel

............................................................

............................................................

