Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

ROZSZERZENIE NR 1a

Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w
mieniu lub na osobie
Odpowiedzialność z tytułu niniejszej Klauzuli obejmuje szkody w mieniu lub na osobie
powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy
ubezpieczenia - Ubezpieczonymi na podstawie niniejszej klauzuli są Ubezpieczający oraz jego
jednostki podległe w zakresie szkód wyrządzonych wzajemnie.
Lista ubezpieczonych jednostek stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.

ROZSZERZENIE NR 1b

Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w
mieniu lub na osobie
Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty, za działania
których Ubezpieczający oraz jego jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność Ubezpieczający nie ma obowiązku sporządzania listy podmiotów ubezpieczonych.

ROZSZERZENIE NR 2

Szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3

Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby
objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4

Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy - obejmujące szkody rzeczowe i
osobowe
Definicja pracownika: Pod pojęciem pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę,
która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika
uznaje się także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, lub inną osobę, której
ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy
tymczasowej świadczącego pracę na rzecz i pod kierownictwem ubezpieczonego uznaje się za
pracownika w rozumieniu niniejszej umowy. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z defiicją
wskazaną powyżej) innych niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia
określone jako wypadki przy pracy we właścwych przepisach o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ROZSZERZENIE NR 4a

ROZSZERZENIE NR 5
ROZSZERZENIE NR 6

Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej za
wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straży pożarnych lub ochotniczych
straży pożarnych niezależnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania czynności przez te osoby.
Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.

Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
ubezpieczającego, w tym szkody polegające na ich utracie
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) w wartościach pieniężnych, w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także
w rzeczach w nich pozostawionych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------d) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w
posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz
innych podobnych umów.
Obowiązki Ubezpieczonego
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym.

ROZSZERZENIE NR 7

Szkody w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie
Dla wyposażenia pojazdów ustala się sublimit 5.000,00 PLN na jedno i 10.000,00 PLN na
wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia, przy czym w odniesieniu do wyposażenia
pojazdów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty wyposażenia. Z ochrony wyłącza
się szkody w rzeczach pozostawionych w pojazdach.

„Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) w wartościach pieniężnych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
d) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w
posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz
innych podobnych umów.
Obowiązki Ubezpieczonego
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym.”

ROZSZERZENIE NR 8

Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy,

ROZSZERZENIE NR 9

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie.

Ubezpieczający nie jest zobowiązany do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów

ROZSZERZENIE NR 10

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego
z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela - Ubezpieczający nie jest zobowiązany do
sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów

ROZSZERZENIE NR 11
ROZSZERZENIE NR 12

Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania oraz ryzyka niewykonania lub
nienależytego wykonania porozumienia administracyjnego

Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.

Na mocy niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek
uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, które spowodowało skażenie wody,
gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody,
gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter
zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy
zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności przez
Ubezpieczonego;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia;
c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji
niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
Definicja
Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie,
wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i
wydobycie się.
Wyłączenia dodatkowe
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za koszty usuwania
substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w
posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe
dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów
wymienionych powyżej.
Pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) Produkować, przetwarzać, zbierać, przechowywać i usuwać substancje szkodliwe dla
środowiska z zachowaniem przepisów określonych ustawą oraz przez odpowiednie władze;
b) Konserwować zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz przepisami określonymi ustawą i
wydanymi przez odpowiednie władze urządzenia wykorzystywane przy wyżej wymienionych
czynnościach, włącznie z urządzeniami zabezpieczającymi i alarmowymi;
c) Zastosować w terminie wszelkie środki zaradcze polecone przez odpowiednie władze.

ROZSZERZENIE NR 13

Włączenie szkód w rzeczach, w tym w pojazdach mechanicznych, poddanych obróbce,
czyszczeniu lub naprawie lub innym czynnościom wykonywanym przez Ubezpieczającegow
ramach prowadzonej działalności

ROZSZERZENIE NR 14

Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych
lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem wyłączeń i postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo rozszerza się o szkody powstałe
bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych, w mieniu osób trzecich, polegające na
jego częściowym lub całkowitym zawaleniu się. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za
szkody w mieniu, o którym mowa powyżej pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym
rozpoczęcie prac budowlanych stan techniczny tego mienia był w dobrym stanie technicznym i
były zastosowane wszystkie niezbędne środki zabezpieczające przed powstaniem szkody.
Ubezpieczyciel może zażądać od Ubezpieczającego dostarczenia, przed rozpoczęciem robót
budowlanych, raportu na temat stanu technicznego zagrożonego mienia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1. Uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszą stabilności ubezpieczonego mienia ani też
bezpieczeństwa jego użytkowników.
2. Szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter robót budowlano-montażowych
lub sposób ich wykonywania.
Limit odpowiedzialności 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach Sumy
gwarancyjnej 1 000 000,00zł

ROZSZERZENIE NR 15

Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych.

ROZSZERZENIE NR 16

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię.

ROZSZERZENIE NR 17

Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18

Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce
przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi
od poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 19

Szkody poniesione przez użytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn i urządzeń.

ROZSZERZENIE NR 20

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe

ROZSZERZENIE NR 20a

Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie pozostające
w związku z ruchem tych pojazdów.

ROZSZERZENIE NR 21

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie
drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
Ochroną nie są objęte szkody spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub
kontroli, wyrządzone wykonawcom, spowodowane przez wykonawców biorących udział
w imprezie oraz wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie.

ROZSZERZENIE NR 22a

ROZSZERZENIE NR 23

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni
(fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22 - pod
warunkiem, że pokaz sztucznych ogni zlecono profesjonalnemu wykonawcy chyba że ich użycie
nastąpiło bez wiedzy i woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
robót i/lub usług

ROZSZERZENIE NR 24

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej,
w szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa przez pracowników
jednostki administracji samorządowej posiadających właściwe upoważnienie
Klauzula — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez niezgodne z
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie
przy wykonywaniu władzy publicznej.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia
oznaczają:
1) ubezpieczony - organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego jednostka
organizacyjna działająca w ramach upoważnienia organu administracji lub jednostki samorządu
terytorialnego,
2) szkoda — szkoda osobowa, szkoda rzeczowa, czysta strata majątkowa,
3) wykonywanie władzy publicznej — zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na
podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień,
4) wypadek ubezpieczeniowy — powstanie szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej straty
majątkowej
3 . Podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu
władzy publicznej, w tym za czyste straty majątkowe z tego tytułu, ustala się w wysokości 500
000,- zł ( na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)”
4. Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych i czystych strat majątkowych:
10% należnego odszkodowania nie mniej niż I 000,00 PLN.
5. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów postępowania oraz kar i kwot o których mowa w Ustawie
z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa, do zapłaty których zobowiązane są osoby podlegające odpowiedzialności w
ramach tej Ustawy
6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z decyzji podjętych przez
funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które
uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Ubezpieczycirl nie odpowiada
również za szkody:
a. związane z popełnieniem
przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.
wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,

ROZSZERZENIE NR 25

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę
mieszkaniową członkom wspólnoty

ROZSZERZENIE NR 26

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji
wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy
w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27

Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe
rozumiane jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze szkody
osobowej lub rzeczowej

Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za szkody:
a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na
jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub
rachunek);
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania,
doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi,
leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju
płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw
autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń
lub gwarancji;
g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji,
automatyzacji, transmisji danych;
j) związane ze stosunkiem pracy;
Niniejsze postanowienia nie mają zastosowanie do zakresu uregulowanego w Rozszerzeniu nr24.
Ponad to Ubezpieczyciel nie odpowiada za
:
a)Szkody powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych
b)Szkody związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej
c)Szkody polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub
innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych
oraz odsetek od tych kwot
d)Szkodach wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy

ROZSZERZENIE NR 28

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości

w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu
kąpielowego

ROZSZERZENIE NR 28a

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach pozostawionych lub oddanych
do szatni w związku z prowadzeniem działalności przez jednostki Gminy / Powiatu, w tym
ochrona dotyczy również szatni szkolnych i mienia ucznów
Podlimit odpowiedzialności – 50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że dla szatni szkolnych i mienia uczniów podlimit
odpowiedzialności ograniczony jest do 1 000,- zł na zdarzenie nie więcej niż 10 000,- zł na
wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 29a

ROZSZERZENIE NR 29b

ROZSZERZENIE NR 30

ROZSZERZENIE NR31

Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z
wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z
włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

Włączenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Podlimit
odpowiedzialności 500 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z przeniesieniem
choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.Z ochrony
ubezpieczeniowej wyłączony jest Szpital w Ozimku
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w dokumentach powierzonych
Ubezpieczonemu
1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i
pozostałych postanowień umowy, włącza się do zakresu ochrony odpowiedzialność cywilą za
szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością objętą ubezpieczeniem.
2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do faktycznych kosztów odtworzenia dokumentów
powierzonych Ubezpieczonemu.
podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,-zł

