ŁUKASZ JURCZAK

Oferta ubezpieczenia

DEPARTAMENT UBEZPIECZEŃ
KORPORACYJNYCH

130837/2020/WARKZNW1/ŁJ

ul. Witosa 31

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe w załączeniu przedstawiamy ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
dla Klienta:
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy

Adres

POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

00-002 WARSZAWA, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 20

Niniejsza oferta ubezpieczenia została przygotowana bez udzielenia przez Klienta odpowiedzi na pytania służące analizie potrzeb
i wymagań. Brak niniejszych informacji może mieć wpływ na propozycję produktów ubezpieczeniowych.
Oferta została przygotowana w formie draftu polisy. Kwestie nieuwzględnione w niniejszej ofercie, a wnioskowane w zapytaniu
należy uznać za niezaakceptowane. Wyrażamy nadzieję, że zaproponowana oferta spotka się z akceptacją Klienta. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

TUiR WARTA S.A. informuje, że w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, osoba wykonująca czynności
dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, otrzymuje stałe umowne wynagrodzenie uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej,
a także może otrzymać innego rodzaju korzyść lub zachętę finansową lub niefinansową w związku z działalnością w zakresie
dystrybucji ubezpieczeń lub udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych dedykowanych dystrybutorom.
Termin
15-04-2021
ważności oferty:
Osoba do
kontaktu:

ŁUKASZ JURCZAK, tel: 222721854, Lukasz.Jurczak@warta.pl

Data
wystawienia
oferty:

29-01-2021

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
STRONY UMOWY
Ubezpieczyciel:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
WARTA S.A.

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 187 938 580,00 zł, w
tym kapitał wpłacony
187 938 580,00 zł; NIP: 521-04-20-047

Ubezpieczający:

POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

00-002 WARSZAWA, ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 20
REGON: 000872243; NIP: 5260012600

Ubezpieczony:

Pszczelarze zrzeszeni w Polskim Związku Pszczelarskim (zgodnie z wykazem załączonym do polisy zawierającym
imię i nazwisko pszczelarza oraz adres pasieki)

POSTANOWIENIA UMOWY
Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:

Określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa lub kontraktowa za Szkody
wyrządzone Osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:
- w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy
- za Produkt
Odmiennie niż stanowi §3 ust 1 OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczonego za za wykonane usługi.

Zakres terytorialny:

Polska
Odmiennie niż stanowi §5 ust 1 OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wypadków
ubezpieczeniowych powstałych poza terytorium Polski.

Okres
ubezpieczenia:

od: 28-04-2021 do: 27-04-2022

Ubezpieczona działalność:

Posiadanie pasiek pszczelich i hodowla pszczół przez członków Polskiego Związku Pszczelarskiego na
terenie RP, (ubezpieczone pasieki wg załączonych do polisy list zbiorczych)

Ubezpieczony produkt:

Wprowadzane odpłatnie do obrotu produkty takie jak: miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, pierzga
przez Ubezpieczonego pszczelarza który jest producentem tego produktu

Suma gwarancyjna:

20 000,00 PLN na jeden Wypadek ubezpieczeniowy
40 000,00 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Podlimity:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie poniższe podlimity dotyczą jednego i wszystkich Wypadków
ubezpieczeniowych
 Zabezpieczenie sądowe – zgodnie z §9 ust 1 pkt 5 OWU
15 000,00 PLN na jeden i 30 000,00 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

Franszyzy:

Franszyzy redukcyjne
 wykupiona - Dla wszystkich Wypadków Ubezpieczeniowych, dla których nie ustanowiono odrębnej
franszyzy

Warunki płatności składki:

Płatność składki następuje przelewem, jednorazowo.

Podstawa zawarcia
ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej TUiR "WARTA" S.A. obowiązujące od dnia
01.03.2020 r.

Dodatkowe postanowienia:

1. Wymieniona w polisie suma ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia jest
sumą ubezpieczenia w odniesieniu do jednego pszczelarza.

2. Częściowo odmiennie niż stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
TUiR "WARTA" S.A. obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. wprowadza się poniższe postanowienia
dodatkowe:
1) TUiR WARTA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pszczelarzom zrzeszonym w PZP, gdy w
wyniku użądlenia przez pszczoły, będące własnością pszczelarza, Ubezpieczony obowiązany jest w
myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią wskutek
spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zniszczenia lub uszkodzenia
mienia.
2) W razie zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie, Ubezpieczony obowiązany
jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, powiadomić TUiR WARTA S.A. o zgłoszeniu
do niego roszczenia odszkodowawczego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące
okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody, wraz z oświadczeniem, że sprawcami szkody są należące
do Ubezpieczonego pszczoły.
3) TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody będące typowym następstwem użądlenia przez
pszczoły, nie wymagające pomocy lekarskiej (w odniesieniu do ludzi) lub weterynaryjnej (w
odniesieniu do zwierząt).
4) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
szkody wyrządzone osobom bliskim.
3. Załącznik nr 1 do oferty/polisy stanowi wykaz UbezpieczonychUbezpieczający zobowiązany jest
wypełnić obowiązki zapisane w § 15 ust 3 OWU.Częściowo odmiennie niż stanowi § 15 ust 3 OWU,
w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu Ubezpieczonego na wykazie Ubezpieczonych
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty/polisy, dopuszczalne jest przesłanie listem
przez Ubezpieczonego do Ubezpieczającego oświadczenia o poniżej treści:"Ja niżej podpisany/na,
niniejszym potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z ofertą 130837/2020/WARKZNW1/ŁJ i z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Cywilnej TUiR "WARTA" S.A. obowiązującymi od dnia
01.03.2020 r. przed wyrażeniem zgody na finansowanie składki. Jednocześnie wyrażam zgodę na
finansowanie części składki ubezpieczeniowej przypadającej na mnie w kwocie………….".Wzór
oświadczenia - stanowi Załącznik nr 2 do oferty/polisy.Jeśli powyższe oświadczenie będzie
podpisywane przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia wówczas należy w treści
oświadczenia zamiast numeru oferty umieścić numer polisy.

Zastrzeżenia:

1. Oferta oc za produkt, zachowuje ważność pod warunkiem, przystąpienia do ubezpieczenia minimum
200 pszczelarzy.
2. W przypadku pasiek wędrownych, należy wskazać adres w którym pasieka najczęściej jest
zlokalizowana i zaznaczyć iż jest to pasieka wędrowna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron umowy – Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje o zasadach przetwarzania danych
osobowych przez Wartę, a także przysługujących z tego tytułu prawach znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej. Dostępne są również na
stronie www.warta.pl.
Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli oraz przekazanie jej osobom, których dane zostały podane przez wnioskującego o sporządzenie oferty
lub kalkulacji ceny ubezpieczenia i zawarte są w niniejszym dokumencie.

Warszawa, 29-01-2021
Podpis i pieczęć Ubezpieczającego

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć TUiR "WARTA" S.A.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTENCJALNEGO KLIENTA
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE
WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
DLA POTENCJALNEGO UBEZPIECZAJĄCEGO

ADMINISTRATOR
I DANE
KONTAKTOWE
ZAKRES I
ŹRÓDŁO DANYCH

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I
OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/PANU
PRAWO

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY
DANYCH
ODBIORCY
DANYCH

INNE ŹRÓDŁA
POZYSKIWANIA
DANYCH
OBOWIĄZEK
PODANIA
DANYCH

DLA
POTENCJALNEGO
UBEZPIECZONEGO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa („WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem
siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl.
WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe
od potencjalnego Ubezpieczającego w
związku ze złożonym przez niego wnioskiem
o.sporządzenie oferty lub kalkulacji ceny
ubezpieczenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez WARTĘ w celu:
1) przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej –
i
przedstawienia
1) przygotowania
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do
potencjalnemu ubezpieczającemu oferty
przygotowania i.przedstawienia oferty (tj. podjęcie działań na żądanie
lub kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W przypadku
prawną przetwarzania danych jest
niezawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą
niezbędność do realizacji prawnie
przetwarzane przez okres 3.miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez
uzasadnionego interesu administratora i
3 lata od wstępnego wyliczenia składki lub od daty upłynięcia ważności
potencjalnego
Ubezpieczającego,
złożonej oferty;
polegającego na przygotowaniu i
przedstawieniu oferty lub kalkulacji. W
przypadku
niezawarcia
umowy
ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata
od wstępnego wyliczenia składki lub od
daty upłynięcia ważności złożonej oferty;
2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki ubezpieczeniowej – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej. Okres przetwarzania danych w tym celu jest tożsamy z punktem powyżej;
3) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. zmniejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z.zawartą z.Panią/Panem umową, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi
i wykonania umowy ubezpieczenia;
4) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji – na podstawie przepisów o.rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, w celach
archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości
prowadzenia tych postępowań.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków WARTY
wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego
administratora;
2) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na
stronie www.warta.pl w.zakładce „Kontakt”).
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed
jej
cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika WARTY wobec decyzji opierającej się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z WARTĄ
przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem.
Kontakt z.inspektorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby WARTY
podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem
ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru
Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z
toczącym się postępowaniem, a.obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WARTY, m.in.
dostawcom usług IT mającym siedzibę w.Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji czy też agentom
ubezpieczeniowym obsługującym potencjalnego klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie np. historii
szkodowości; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny
Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie
niezbędnym do oceny ryzyka.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać
z.przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie
umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dla dużych przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.

 rodukt: OC DZIAŁALNOŚCI
P
(Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia OC o symbolu C7650 (zwanych dalej OWU OC). Powyższe OWU OC obowiązują od dnia 1 marca 2020 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem rzeczy lub wprowadzeniem produktu do obrotu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ü OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
lub posiadaniem rzeczy
ü OC z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu lub wykonanej
usługi
ü szkody osobowe i rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym
wskutek rażącego niedbalstwa, a także szkody spowodowane
umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego
ü straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, wynikające ze szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową
ü OC deliktowa, OC kontraktowa
ü OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych
podwykonawców Ubezpieczonego
ü odpowiedzialność wzajemna w ramach tej samej umowy
ubezpieczenia
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia OC działalności
zawarty jest w §3 OWU OC oraz w Załączniku Nr 1 do OWU OC:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
û roszczeń wynikających z działalności nie wskazanej w umowie
ubezpieczenia
û OC będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych
û OC związanej z wykonywaniem określonego zawodu
û OC wynikającej z umowy przewozu lub umowy spedycji
û OC z tytułu posiadania, użytkowania, prowadzenia jednostek
pływających lub prowadzenia działalności w zakresie obsługi,
serwisowania, naprawy, czyszczenia, załadunku lub rozładunku
jednostek pływających lub działalnością portów morskich
û OC za szkody wyrządzone w statkach powietrznych, częściach
do statków powietrznych, a także związane z posiadaniem,
finansowaniem lub użytkowaniem statków powietrznych,
działalnością portów lotniczych lub lądowisk, albo prowadzeniem
wszelkiego rodzaju działalności polegającej na: obsłudze
przewoźników lotniczych lub użytkowników statków powietrznych,
obsłudze naziemnej statków powietrznych, zaopatrzeniu
lotnictwa w produkt stanowiący: materiały eksploatacyjne,
części i podzespoły zamienne, narzędzia i wyposażenie statków
powietrznych
û OC związanej z życiem prywatnym osoby fizycznej
û OC z tytułu roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi za wady
lub gwarancji jakości

Klauzule nr 1–9.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Warta nie odpowiada za szkody:
! s powodowane umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego
!w
 ykraczające poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub
wynikające z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego
odpowiedzialności innych podmiotów
! s powodowane przez oddziaływanie azbestu niezależnie od jego
postaci
Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia opisane są w: §6, §7, §8, §9, §12, §14 i §17 OWU OC.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
ü Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
– p
 odanie wszystkich znanych sobie okoliczności, które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych dokumentach przed
zawarciem umowy ubezpieczenia
– opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
– informowanie o każdej zmianie informacji podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w innych dokumentach, niezwłocznie
po otrzymaniu o niej wiadomości
Obowiązki w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego/zgłoszenia roszczenia:
– użycie niezbędnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
– niezwłoczne poinformowanie Warty o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiedzy
o jego zajściu
– niezwłoczne powiadomienie Warty o zgłoszeniu roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia roszczenia
– niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych poinformowanie Warty o wszczęciu przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za którą
ponosi odpowiedzialność, postępowania karnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub innego, albo o wystąpieniu osoby trzeciej z roszczeniem
na drogę sądową
– na wniosek Warty udzielenie wyjaśnień i dostarczenie, w miarę posiadanych środków i możliwości, dowodów niezbędnych do ustalenia
okoliczności związanych z powstałą szkodą oraz umożliwienie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
– przesłanie do Warty orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia
środka odwoławczego .
Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §14 i §15 OWU OC.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie bądź innym dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie
ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, Warta ponosi odpowiedzialność od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia uzależnia
rozpoczęcie odpowiedzialności od opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim przypadku odpowiedzialność Warty rozpoczyna się od dnia
następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.
Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §11 OWU OC.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie:
– osoby fizyczne – 30 dni,
– przedsiębiorcy – 7 dni.
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje §16 OWU OC.
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UBEZPIECZENIE KORPORACYJNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W ramach ZAKRESU PODSTAWOWEGO OWU OC Warta ubezpiecza:
prowadzenie ubezpieczonej działalności oraz posiadanie i używanie rzeczy wykorzystywanych w tej działalności
OC delikt, OC kontrakt, zbieg odpowiedzialności, szkody osobowe i rzeczowe
tzw. jurysdykcję światową
szeroki zakres świadczeń związanych z kosztami pomocy prawnej
regresowane kary umowne
koszty zabezpieczenia sądowego
odpowiedzialność wzajemną w ramach tej samej umowy ubezpieczenia
OC za szkody:
wyrządzone rażącym niedbalstwem, a także umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego (klauzula
reprezentantów)
wyrządzone przez produkt lub wykonaną usługę
wynikłe z wady projektu, o ile czynności projektowania nie stanowią działalności świadczonej samoistnie, ale
są elementem procesu wytwarzania produktu przez Ubezpieczonego lub elementem usługi wznoszenia obiektu
budowlanego wykonywanego przez Ubezpieczonego
powstałe poza granicami RP na terenie całego świata (w tym na terytorium USA lub Kanady), również w odniesieniu
do podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego
wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców Ubezpieczonego
powstałe w wyniku awarii instalacji lub urządzeń wodociągowych, klimatyzacyjnych itp., w tym cofnięcia się cieczy
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych
będące następstwem zatruć pokarmowych
powstałe w związku z pracami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi
spowodowane działaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, w których uczestniczą pracownicy
Ubezpieczonego
wyrządzone w związku z organizowaniem imprez nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
związane z użytkowaniem pojazdów mechanicznych (w tym wózków widłowych) w zakresie niepodlegającym pod
obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
wyrządzone przez energię lub media (gaz, woda, para wodna), w tym także przez ich niedostarczenie
osobowe powstałe w wyniku wibracji lub wstrząsów
osobowe (z wyłączeniem wypadków przy pracy i chorób zawodowych) oraz rzeczowe (w tym w rzeczach
osobistych i pojazdach mechanicznych) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia itp.
rzeczowe w środkach transportu powstałe przy ich załadunku lub rozładunku (z wyłączeniem jednostek pływających
i latających)
rzeczowe powstałe w instalacjach lub urządzeniach, w tym podziemnych
rzeczowe w dokumentach
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Informacja o postanowieniach wzorca umowy, o których mowa w art.17 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Rodzaj informacji

Nr jednostki redakcyjnej w OWU
§ 3, § 4, § 5, § 9 ust.1-3.

Załącznik Nr 1 do OWU:
Kl. Nr 1 ust. 1,
Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości
wykupu ubezpieczenia

Kl. Nr 2,
Kl. Nr 3 ust. 1,
Kl. Nr 4 ust. 1-2,
Kl. Nr 5 ust. 1,
Kl. Nr 6 ust.1-4 oraz ust. 6-7,
Kl. Nr 7 ust. 1-5 oraz ust. 8,
Kl. Nr 8 ust. 1 i 3,
Kl. Nr 9 ust. 1.
§ 6, § 7, § 8, § 9 ust. 4 oraz ust. 6-8, § 12 ust. 7,
§ 14 ust. 2-6, § 17 ust. 4.

Załącznik Nr 1 do OWU:
Ograniczenia oraz wyłączenia

Kl. Nr 1 ust. 2,

odpowiedzialności zakładu

Kl. Nr 2 ust. 3,

ubezpieczeń uprawniające

Kl. Nr 3 ust. 2,

do odmowy wypłaty odszkodowania

Kl. Nr 4 ust. 3-4,

i innych świadczeń lub ich obniżenia

Kl. Nr 5 ust. 2,
Kl. Nr 6 ust. 5,
Kl. Nr 7 ust. 6-8,
Kl. Nr 8 ust. 2,
Kl. Nr 9 ust. 2.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) 	wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych,
2)	koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub
ekspertów, powołanych w celu ustalenia
okoliczności lub rozmiaru Szkody,
3)	należności biegłych i świadków ponoszone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z zastrzeżeniem pkt. 5),
4)	koszty sądowe oraz inne koszty ustalenia
wysokości Szkody i zakresu odpowiedzialności,
5)	koszty udziału Reprezentantów Ubezpieczonego
lub Pracowników w postępowaniu sądowym
w charakterze świadka, obejmujące niezbędne,
udokumentowane i uzasadnione koszty dojazdu
oraz zakwaterowania.
Koszty pomocy prawnej obejmują również koszty
poniesione przez Ubezpieczonego lub Pracowników
w postępowaniu karnym lub administracyjnym,
o ile postępowania te mają związek z ustaleniem
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za
Szkodę lub wysokości Szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową.
5.	Osoba bliska – małżonek, konkubina/partnerka
życiowa, konkubent/partner życiowy, rodzeństwo,
bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica,
rodzice, ojczym, macocha, dziadkowie, dzieci,
wnuki, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe,
bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobieni,
przysposabiający, opiekunowie w charakterze
rodziców, osoby przyjęte na wychowanie.
6.	Osoba trzecia – każdy podmiot nie będący
Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym.
7.	Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez
Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej. W przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, przez
Pracownika rozumie się osobę fizyczną świadczącą
usługi wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego.
Przez Pracownika rozumie się także pracownika
tymczasowego tj. osobę zatrudnioną przez agencję
pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy
tymczasowej wyłącznie na rzecz i pod kierownictwem
Ubezpieczonego, będącego pracodawcą użytkownikiem,
a także praktykanta, stażystę albo wolontariusza,
którym Ubezpieczony powierzył wykonywanie
określonych czynności pod swoim kierownictwem.
8.	Produkt – rzecz ruchoma choćby została połączona
z inną rzeczą, a także zwierzęta i energia, która
w chwili powstania Szkody nie znajdowała się
w posiadaniu Ubezpieczonego, jednakże za
Produkt nie uważa się nieruchomości.
9.	Reprezentanci Ubezpieczonego – Ubezpieczeni
będący osobami fizycznymi, w tym prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą, członkowie
zarządu lub innych organów zarządczych lub
nadzorczych Ubezpieczonego, prokurenci, wspólnicy
spółek nieposiadających osobowości prawnej
(poza komandytariuszami w spółce komandytowej
i akcjonariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej).

§1
1.	Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej (zwane dalej OWU) stosuje się w umowach
ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
(zwane dalej WARTĄ) z Ubezpieczającym.
2.	Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ UŻYTYCH
W OWU
§2
W niniejszych OWU mają zastosowanie następujące
pojęcia:
1.	Czysta szkoda majątkowa – uszczerbek nie będący
Szkodą rzeczową ani Szkodą osobową.
Za Czystą szkodę majątkową uważa się także
uszczerbek:
1)	powstały
wskutek
wadliwości
wyrobów
powstałych w wyniku trwałego połączenia lub
zmieszania wadliwego Produktu z innymi
rzeczami w celu wytworzenia innego wyrobu,
2)	powstały
wskutek
wadliwości
wyrobów
powstałych w wyniku dalszej obróbki wadliwego
Produktu w celu wytworzenia innego wyrobu,
3)	powstały wskutek zamontowania, umocowania
lub położenia wadliwego Produktu, który
może zostać usunięty i zastąpiony Produktem
niewadliwym,
4)	powstały
wskutek
wadliwości
wyrobu
wytworzonego lub poddanego obróbce przy
użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do
obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez
Ubezpieczonego,
5)	polegający na poniesieniu kosztów wycofania
z obrotu Produktu albo wyrobów lub artykułów
zawierających ten Produkt.
2.	
Emisja do środowiska – uwolnienie, rozproszenie
lub wyciek jakiejkolwiek Substancji niebezpiecznej
powodujące skażenie lub zanieczyszczenie gleby,
ziemi, atmosfery lub wód, z włączeniem wód
gruntowych.
3.	
Franszyza redukcyjna – określona w umowie
ubezpieczenia wartość pomniejszająca wysokość
odszkodowania z tytułu zajścia każdego Wypadku
ubezpieczeniowego. O ile nie umówiono się
inaczej Franszyzy redukcyjnej nie potrąca się od
odszkodowania za Szkodę osobową.
4.	Koszty pomocy prawnej – wszelkie uzasadnione,
niezbędne i zaakceptowane przez WARTĘ koszty
postępowania cywilnego (w tym arbitrażowego
lub mediacyjnego) związanego z ustaleniem
odpowiedzialności Ubezpieczonego za Szkodę lub
wysokości Szkody, które nie powstaną bezpośrednio
w WARCIE, a w szczególności:
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10.	Substancja niebezpieczna – jakikolwiek środek
drażniący lub zanieczyszczający, w postaci stałej,
ciekłej lub gazowej, niezależnie od tego, czy
występuje w sposób naturalny, czy w inny sposób,
w szczególności: dym, opary, sadze, włókna, bakterie,
wirusy, grzyby, wyziewy, kwasy, zasady, chemikalia,
odpady (włączając w to materiały przeznaczone do
recyklingu, przetworzenia lub odzysku), a także inne
toksyny.
11.	Szkoda osobowa – uszczerbek powstały wskutek
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wraz
z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami,
które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
12.	Szkoda rzeczowa – uszczerbek powstały wskutek
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy wraz
z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami,
które mógłby osiągnąć, gdyby rzeczy te nie zostały
uszkodzone, zniszczone lub utracone.
13.	Szkoda związana z reklamą – Czysta szkoda
majątkowa poniesiona w dobrach Osoby trzeciej
wskutek: publikacji, w tym również publikacji
w Internecie, upublicznienia, ogłoszenia lub artykułu,
emisji programu radiowego lub telewizyjnego,
zawierających treści mające na celu reklamowanie
ubezpieczonej działalności, Produktu lub usługi
Ubezpieczonego.
14.	Szkoda – Szkoda osobowa, Szkoda rzeczowa,
a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
również Czysta szkoda majątkowa.
15.	Ubezpieczony – podmiot wskazany w umowie
ubezpieczenia, objęty ochroną ubezpieczeniową.
16.	Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę
ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty składki.
17.	Wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie
ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie, zniszczenie,
utrata rzeczy, a w przypadku Czystej szkody
majątkowej wystąpienie zdarzenia bezpośrednio
powodującego powstanie tej szkody.

3.	W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową
więcej niż jednego Ubezpieczonego, ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia wzajemne
pomiędzy Ubezpieczonymi, a odszkodowania
wypłacane są w taki sposób, jakby każdy
z Ubezpieczonych objęty został osobną umową
ubezpieczenia, do wysokości sumy gwarancyjnej
oraz
podlimitów
wskazanych
w
umowie
ubezpieczenia. Suma gwarancyjna i podlimity,
o których mowa w zdaniu poprzednim pozostają
wspólne dla wszystkich Ubezpieczonych.
4.	WARTA ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste
straty oraz utracone korzyści, wynikające ze Szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową.

PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§5
1.	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność
cywilną
Ubezpieczonego
za
Wypadki
ubezpieczeniowe, które powstały na terytorium
całego świata z zastrzeżeniem, że dla Wypadków
ubezpieczeniowych powstałych na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady
wraz z ich terytoriami zależnymi podlimit wynosi
1.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
ubezpieczeniowe, jednak nie więcej niż wysokość
sumy gwarancyjnej.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również
odpowiedzialność
cywilną
Ubezpieczonego
na terytorium całego świata za Wypadki
ubezpieczeniowe, powstałe w bezpośrednim
związku z odbywaniem podróży służbowej przez
Pracownika, w tym także w związku z najmem
pomieszczeń i ich wyposażenia.

CZASOWY ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ
§4
1.	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Wypadki
ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie
ubezpieczenia.
2.	Wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z tej
samej przyczyny są traktowane łącznie jako jeden
Wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby
poszkodowanych, a ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest dla wszystkich wskazanych powyżej
Wypadków ubezpieczeniowych, o ile pierwszy
Wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie
ubezpieczenia (szkoda seryjna).
3.	W razie wątpliwości uważa się, że Wypadek
ubezpieczeniowy powodujący Szkodę osobową
powstał w dniu, w którym poszkodowany po raz
pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku
z objawami, które były przyczyną roszczenia
wobec Ubezpieczonego, także wtedy, gdy związek
przyczynowy został stwierdzony później.
TERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ

§3
1.	Z
zastrzeżeniem
ograniczeń
wynikających
z treści umowy ubezpieczenia i niniejszych OWU
WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową
za Szkody wyrządzone Osobie trzeciej, którą
w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:
1)	w związku z prowadzeniem określonej w umowie
ubezpieczenia działalności lub posiadaniem
rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,
2)	za Produkt,
3)	za wykonane usługi.
2.	Zakresem ubezpieczenia objęte są Szkody
spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego
niedbalstwa oraz Szkody spowodowane umyślnie,
z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 1).
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WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU
ODPOWIEDZIALNOŚCI WARTY

8)	zalaniem przez wody stojące lub płynące,
9)	stopniowym lub długotrwałym oddziaływaniem:
temperatury, gazów, pary, wilgoci, dymu,
sadzy, pyłu, wyciekania, hałasu, zagrzybienia
lub osiadaniem lub osuwaniem gruntów lub
ziemi, które nie powoduje Szkody nagłej
i niespodziewanej,
10)	z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na
podstawie przepisów prawa geologicznego
i górniczego,
11)	naruszeniem przepisów prawa dotyczących
ochrony danych osobowych,
12)	wszelkimi
naruszeniami
bezpieczeństwa
sieci informatycznych, atakami hakerskimi na
systemy komputerowe, a także przez wszelkiego
rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju
programy zakłócające pracę jakiegokolwiek
programu, sieci informatycznej, urządzenia
elektronicznego, niezależnie od przyczyn ich
pojawienia się, w tym związanych z Internetem
lub korzystaniem z Internetu,
13)	w
wartościach
pieniężnych,
papierach
wartościowych, planach, zbiorach archiwalnych
i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
14)	w związku z wykonywaniem jakichkolwiek prac
lub usług na obszarach morskich, w tym także
na stałych i innych budowlach morskich (poza
stałym lądem),
15)	w jednostkach pływających lub za Szkody
związane z posiadaniem, użytkowaniem,
prowadzeniem jednostek pływających lub za
Szkody związane z prowadzeniem działalności
w zakresie obsługi, serwisowania, naprawy,
czyszczenia,
załadunku
lub
rozładunku
jednostek pływających lub działalnością portów
morskich,
16)	w statkach powietrznych, częściach do statków
powietrznych lub za jakiekolwiek Szkody
związane z posiadaniem, finansowaniem lub
użytkowaniem statków powietrznych,
17)	działalnością portów lotniczych lub lądowisk, lub
prowadzeniem wszelkiego rodzaju działalności
polegającej
na:
obsłudze
przewoźników
lotniczych
lub
użytkowników
statków
powietrznych, obsłudze naziemnej statków
powietrznych, zaopatrzeniu lotnictwa w Produkt
stanowiący: materiały eksploatacyjne, części
i podzespoły zamienne, narzędzia i wyposażenie
statków powietrznych,
18)	w Produkcie, a także:
a)	roszczeń
związanych
z
kosztami
poszukiwania lub usunięcia Produktu lub
wad Produktu,
b)	roszczeń związanych ze spadkiem obrotu
i stratami finansowymi będącymi wynikiem
wadliwości Produktu,

§6
Poza zakresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej
z niniejszych OWU pozostaje odpowiedzialność cywilna:
1)	będąca przedmiotem systemu obowiązkowych
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym
z tytułu wykonywania określonego zawodu lub
czynności, prowadzenia określonego rodzaju
działalności lub posiadania określonego mienia
(w szczególności obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
pojazdów mechanicznych),
2)	związana z wykonywaniem czynności zawodowych
(odpowiedzialność
cywilna
zawodowa),
w szczególności: pośrednika finansowego, radcy
prawnego, adwokata, notariusza, zarządcy
nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego,
pośrednika w obrocie nieruchomościami, zawodów
medycznych,
przedsiębiorcy
wykonującego
działalność z zakresu usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, komornika sądowego,
brokera lub agenta ubezpieczeniowego, geodety,
nauczyciela, funkcjonariusza publicznego oraz
polegających na wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
3)	producentów
lub
importerów
materiałów
wybuchowych lub fajerwerków,
4)	związana z życiem prywatnym osoby fizycznej.
§7
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody
spowodowane lub wyrządzone:
1)	umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego;
Za Szkody spowodowane lub wyrządzone
umyślnie
uznaje
się
również
Szkody
spowodowane przez Produkt albo wykonywanie
czynności, pracy lub usługi, jeżeli wadliwość
Produktu
albo
wadliwość
wykonywanej
czynności, pracy lub usługi była znana
Reprezentantom Ubezpieczonego przed ich
przekazaniem,
2)	Osobie bliskiej Ubezpieczonemu,
3)	promieniowaniem jonizującym, promieniowaniem
lub
skażeniem
radioaktywnym,
polem
elektromagnetycznym,
4)	przez oddziaływanie azbestu niezależnie od jego
postaci,
5)	przez Produkt tytoniowy lub Produkt wchodzący
w jego skład, a także przez odpowiednik
Produktu tytoniowego (np. e-papierosy),
6)	przez preparaty ludzkiej krwi, włączając w to
Produkt krwiopochodny,
7)	wibracjami, wstrząsami, osłabieniem elementów
nośnych budynku lub budowli;
Jednakże niniejsze wyłączenie nie ma
zastosowania do Szkód osobowych,
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19)	przez Produkt nie posiadający ważnego atestu,
certyfikatu, zezwolenia dopuszczającego do
obrotu, o ile taki atest, certyfikat, zezwolenie jest
wymagane przez przepisy prawa, a także przez
Produkt niepełnowartościowy wprowadzony do
obrotu z informacją o wadzie w takim zakresie,
w jakim Szkoda została wyrządzona wiadomą
wadą Produktu,
20)	w przedmiocie pracy lub usługi wykonanej
przez Ubezpieczonego, wywołanych jej wadą.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również:
a)	roszczeń
związanych
z
kosztami
poszukiwania lub usunięcia wad pracy lub
usługi,
b)	roszczeń związanych ze spadkiem obrotu
i stratami finansowymi będącymi wynikiem
wadliwości pracy lub usługi,
21)	w rzeczach lub ich częściach, które były
zaprojektowane, wykonywane, badane lub
budowane przez Ubezpieczonego, na jego
zlecenie lub przez osobę, za którą ponosi on
odpowiedzialność lub dla których sprawowali oni
kierownictwo budowy, nadzór inwestorski, usługi
inżyniera konsultanta, inżyniera kontraktu lub
zarządzania kontraktem,
22)	niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy przewozu lub spedycji,
23)	w związku z działaniami wojennymi, zbrojną
inwazją, stanem wojennym, rewolucją, powstaniem,
przewrotem politycznym, zamieszkami, niepokojami
społecznymi, strajkiem, aktami terroryzmu lub
sabotażu,
24)	w związku z tworzeniem, dostarczaniem,
wdrażaniem oprogramowania informatycznego,
chyba że oprogramowanie to jest integralną
częścią Produktu sprzedawanego/wytwarzanego/
dostarczanego przez Ubezpieczonego,
25)	przez modyfikację genetyczną Produktu lub
jego składnika,
26)	w następstwie choroby zawodowej powstałej
u Pracownika,
27)	wykonywaniem czynności medycznych lub
innych czynności wykonywanych w celach
leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych
lub innych badań o charakterze medycznym,
28)	utylizacją lub ostatecznym składowaniem
odpadów,
29)	z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na
podstawie przepisów prawa:
a)	o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu
(szkody ekologiczne),
b)	o odpadach,
30)	nałożeniem grzywien, kar administracyjnych
lub sądowych, w tym również odszkodowań
o charakterze karnym (punitive & exemplary
damages), kar umownych oraz innych kar
o charakterze pieniężnym;

Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
roszczenia regresowe zgłoszone Ubezpieczonemu
z tytułu kar umownych, do zapłacenia których
zobowiązane były Osoby trzecie, w następstwie
wystąpienia objętej ubezpieczeniem Szkody, za
którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
31)	z
tytułu
odpowiedzialności
cywilnej
Ubezpieczonego wykraczającej poza ustawowy
zakres odpowiedzialności lub wynikającej
z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego
odpowiedzialności innych podmiotów,
32)	z tytułu roszczeń o wykonanie zobowiązania,
o należyte wykonanie zobowiązania, z tytułu
zastępczego wykonania zobowiązania, roszczeń
o zwrot świadczeń, a także roszczeń o zwrot
kosztów poniesionych na poczet lub w celu
wykonania zobowiązania;
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
Szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania,
33)	z tytułu roszczeń wynikających z przepisów
o rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
34)	z tytułu roszczeń, w sytuacji gdy zgodnie z prawem:
a)	świadczenie naruszałoby handlowe lub
ekonomiczne sankcje lub embarga,
b)	świadczenia miałyby zostać spełnione na
rzecz osoby, która jest objęta zakazem
otrzymywania
korzyści
gospodarczych
na mocy handlowych lub ekonomicznych
sankcji lub embarg,
c)	Szkoda wynika z działań objętych
zakazem prowadzenia działalności przez
Ubezpieczonego na mocy handlowych lub
ekonomicznych sankcji lub embarg.
§8
O ile zakres ubezpieczenia nie został zmodyfikowany
poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul zawartych
w Załączniku Nr 1 do OWU, WARTA nie ponosi
odpowiedzialności za Szkody:
1)	Osobowe poniesione przez Pracownika
Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
2)	powstałe w związku z Emisją do środowiska,
3)	w rzeczach ruchomych, na których Ubezpieczony
wykonywał
zgłoszoną
do
ubezpieczenia
działalność (np. obróbka, naprawa, czyszczenie
lub inne podobne czynności ingerujące w stan
rzeczy),
4)	w rzeczach ruchomych znajdujących się
w pieczy, pod dozorem, kontrolą Ubezpieczonego
lub przekazanych mu na przechowanie,
5)	w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze,
6)	Czyste szkody majątkowe, w tym Szkody
związane z reklamą.
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ZOBOWIĄZANIE WARTY Z TYTUŁU ZAWARTEJ
UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ ZASADY
USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA

4.	Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub
przysługuje tylko w części w stosunku do
zgłoszonego roszczenia, WARTA zawiadamia o tym
pisemnie Ubezpieczonego lub osobę występującą
z roszczeniem, wskazując okoliczności i podstawę
prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty odszkodowania oraz informując
o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze
sądowej.
5.	Jeżeli w terminach określonych w ustawie lub
w umowie WARTA nie wypłaci odszkodowania
lub świadczenia, zawiadamia na piśmie osobę
zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego,
w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na
cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia
grupowego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą
roszczenie
‒
o
przyczynach
niemożności
zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części,
a także wypłaca bezsporną część świadczenia.
6.	Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na
umotywowaną propozycję WARTY dotyczącą
uznania roszczeń poszkodowanego lub zawarcia
z nim ugody, WARTA nie ponosi odpowiedzialności
za dodatkowe koszty wynikłe z braku zgody
Ubezpieczonego.
7.	Jeżeli w umowie ubezpieczenia została ustalona
Franszyza
redukcyjna,
WARTA
wypłaca
odszkodowanie
z
potrąceniem
Franszyzy
redukcyjnej. W przypadku, gdy odszkodowanie nie
przekracza Franszyzy redukcyjnej, WARTA nie
ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana
do wypłaty odszkodowania oraz pokrycia innych
kosztów.
8.	W przypadku Szkód, do których mogą mieć
zastosowanie co najmniej dwie różne Franszyzy
redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest
z uwzględnieniem wyższej z nich.

§9
1.	W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia
zobowiązanie WARTY obejmuje:
1)	zbadanie zasadności roszczenia Osoby trzeciej,
skierowanego przeciwko Ubezpieczonemu,
dotyczącego
Szkody
objętej
ochroną
ubezpieczeniową i udzielenie Ubezpieczonemu
niezbędnego wsparcia w związku z tym
roszczeniem, także wtedy gdy takie roszczenie
jest niezasadne,
2)	pokrycie
Kosztów
pomocy
prawnej,
w granicach określonej w umowie ubezpieczenia
sumy
gwarancyjnej,
z
uwzględnieniem
podlimitów sumy gwarancyjnej, jeżeli zostały
one ustalone,
3)	zwrot kosztów, w granicach określonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, wynikłych
z zastosowania środków w celu zapobieżenia
Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne,
4)	wypłatę
poszkodowanemu
odszkodowania
w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem
podlimitów sumy gwarancyjnej, jeżeli zostały one
ustalone, na podstawie uznania dokonanego
lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody
zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo
prawomocnego orzeczenia sądu,
5)	pokrycie przez WARTĘ kosztów wykonania
przez
Ubezpieczonego
postanowienia
sądu
o
zabezpieczeniu
roszczenia
o naprawienie szkody, w tym przez złożenie
do depozytu sądowego sumy pieniężnej,
w części proporcjonalnej do udziału WARTY
w świadczeniu odszkodowawczym, do podlimitu
500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,
jednak nie więcej niż do wysokości sumy
gwarancyjnej;
Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie
zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony
depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany
niezwłocznie zwrócić WARCIE odzyskane
koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej
zapłacone przez WARTĘ.
2.	Odszkodowanie płatne jest w ciągu trzydziestu dni
od dnia otrzymania przez WARTĘ zawiadomienia
o zaistnieniu Wypadku ubezpieczeniowego.
3.	Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie
okoliczności
niezbędnych
do
ustalenia
odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania
nie jest możliwe, odszkodowanie powinno być
wypłacone w ciągu czternastu dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną
część odszkodowania WARTA powinna wypłacić
w terminie określonym w ust. 2.

SUMA GWARANCYJNA
§ 10
1.	Suma gwarancyjna jest to kwota ustalona
w umowie ubezpieczenia, która stanowi górną
granicę odpowiedzialności WARTY z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia.
2.	Jeżeli nie umówiono się inaczej, sumę gwarancyjną
ustala się w odniesieniu do jednego i do wszystkich
Wypadków
ubezpieczeniowych
powstałych
w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich Szkód.
3.	Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu każdorazowo
o kwotę wypłaconego odszkodowania lub poniesione
Koszty pomocy prawnej, aż do jej całkowitego
wyczerpania.
4.	Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia można
ustanowić podlimity w ramach sumy gwarancyjnej
– dla jednego i dla wszystkich Wypadków
ubezpieczeniowych
powstałych
w
okresie
ubezpieczenia – w odniesieniu do określonego
zakresu ubezpieczenia (w tym Klauzul dodatkowych
ustalonych w Załączniku Nr 1 do OWU)
z zastrzeżeniem, że:
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3.	
Ubezpieczający zobowiązany jest podać do
wiadomości WARTY wszystkie znane mu
okoliczności, o które WARTA pytała przed zawarciem
umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający
zawiera umowę przez przedstawiciela obowiązek
ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje
ponadto okoliczności jemu znane.
4.	W razie zawarcia przez WARTĘ umowy ubezpieczenia
pomimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na
poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa
się za nieistotne.
5.	W
czasie
trwania
umowy
ubezpieczenia
Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać zmiany
okoliczności, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie
po otrzymaniu o nich wiadomości.
6.	W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 3 i 5
spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak
i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie
wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
7.	WARTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki
okoliczności, które z naruszeniem ustępów
poprzedzających nie zostały podane do jej
wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów
poprzedzających doszło z winy umyślnej,
w razie wątpliwości przyjmuje się, że Wypadek
ubezpieczeniowy
i
jego
następstwa
są
skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
8.	Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza
dokumentem ubezpieczenia.

1)	wypłata
odszkodowania
z
zakresu
ubezpieczenia, dla którego został ustanowiony
podlimit, zmniejsza każdorazowo ten podlimit
o kwotę wypłaconego odszkodowania, aż do
jego całkowitego wyczerpania i jednocześnie
powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o tę
kwotę,
2)	w przypadku, gdy Szkoda mieści się w więcej
niż jednym zakresie ubezpieczenia, dla
którego został ustanowiony podlimit, wypłata
odszkodowania dotyczącego tej Szkody
równocześnie zmniejsza każdy z podlimitów
ustanowionych dla zakresów ubezpieczenia
obejmujących tę szkodę,
3)	w przypadku, gdy Szkoda mieści się w więcej
niż jednym zakresie ubezpieczenia, dla
którego został ustanowiony podlimit, wypłata
odszkodowania dotyczącego tej Szkody
ograniczona jest do najniższego z podlimitów.
5.	Na wniosek Ubezpieczonego i za zgodą WARTY
suma gwarancyjna lub podlimit mogą zostać
podwyższone lub uzupełnione do pierwotnej
wysokości za opłatą dodatkowej składki.
OKRES UBEZPIECZENIA
§ 11
1.	Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony,
w którym WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej,
wskazany w umowie ubezpieczenia (okres
ubezpieczenia).
2.	Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy (jeden rok),
chyba że umówiono się inaczej.
3.	Jeżeli nie umówiono się inaczej, WARTA ponosi
odpowiedzialność od pierwszego dnia okresu
ubezpieczenia, chyba że umowa ubezpieczenia
uzależnia rozpoczęcie odpowiedzialności od
opłacenia składki lub pierwszej raty składki – w takim
przypadku odpowiedzialność WARTY rozpoczyna
się od dnia następnego po opłaceniu składki lub
pierwszej raty składki.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§ 13
1.	Podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie stanowi
w szczególności: wysokość sumy gwarancyjnej
i indywidualnych podlimitów na jeden i wszystkie
Wypadki ubezpieczeniowe, okres ubezpieczenia,
rodzaj ubezpieczonej działalności, Produktu, zakres
ubezpieczenia, obrót z ubezpieczanej działalności,
wysokość Franszyzy redukcyjnej.
2.	Jeżeli podstawą do obliczenia składki jest inna
zmienna wielkość, o którą zapytywała WARTA,
Ubezpieczający obowiązany jest w terminie do 90
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do
wiadomości WARTY rzeczywiste wartości osiągnięte
w tym okresie w celu ostatecznego rozliczenia
składki ubezpieczeniowej.
3.	Na obniżenie lub podwyższenie składki może mieć
wpływ szkodowość z dotychczasowej działalności
oraz inne informacje, które będą istotne dla oceny
ryzyka, jeżeli WARTA poprosiła Ubezpieczającego
o ich przedstawienie.
4.	Ubezpieczający opłaca składkę w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, chyba że umówiono się
inaczej.
5.	W przypadku ratalnej opłaty składki w umowie
ubezpieczenia ustala się wysokość poszczególnych
rat i terminy ich płatności.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 12
1.	Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub
innego dokumentu stanowiącego integralną część
umowy ubezpieczenia, skierowanego do WARTY
oraz dodatkowych informacji związanych z oceną
ryzyka.
2.	Jeżeli wypełniony przez Ubezpieczającego wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia lub inny dokument
nie zawiera wszystkich danych wymaganych
przez WARTĘ albo został sporządzony wadliwie,
Ubezpieczający powinien na wezwanie WARTY
odpowiednio go uzupełnić albo sporządzić nowy
ww. dokument.

10

3.	W razie naruszenia z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa obowiązków określonych
w ust.1 pkt 4) WARTA może odpowiednio zmniejszyć
odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło
się do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło
ustalenie okoliczności i skutków Wypadku
ubezpieczeniowego.
4.	W przypadku nie dopełnienia przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego pozostałych obowiązków
określonych
w
niniejszym
paragrafie,
jeśli
niedopełnienie takie miało wpływ na ustalenie
okoliczności
Wypadku
ubezpieczeniowego,
odpowiedzialności WARTY, bądź ustalenia rozmiarów
Szkody, WARTA jest uprawniona do odmowy wypłaty
odszkodowania lub do odpowiedniego zmniejszenia
odszkodowania. Powyższe postanowienie nie dotyczy
uprawnionego do odszkodowania (poszkodowanego).
5.	Uznanie lub zaspokojenie bezpośrednio przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego roszczeń
Osoby trzeciej winno nastąpić po uzyskaniu
pisemnej zgody WARTY. Uznanie lub zaspokojenie
roszczeń Osoby trzeciej przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego bez takiej zgody nie ma
wpływu na odpowiedzialność WARTY z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia.
6.	Jeżeli w związku z powstałą Szkodą WARTA zaleciła
na piśmie podjęcie określonych środków, możliwych
do zastosowania przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, mających na celu zapobieżenie
w przyszłości dalszym Szkodom a Ubezpieczający
lub Ubezpieczony nie zastosował się do tego
zalecenia, WARTA jest uprawniona do odmowy
wypłaty
odszkodowania
lub
odpowiedniego
zmniejszenia odszkodowania za następne Szkody
powstałe z takiej samej przyczyny, chyba że nie
zastosowanie się do zalecenia WARTY nie miało
wpływu na powstanie Szkody.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia
lub rozwiązania umowy Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot opłaconej składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
7.	Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji, za
opłatą dodatkowej składki, poprzez zastosowanie
klauzul wymienionych w Załączniku nr 1 do OWU.
OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
I UBEZPIECZONEGO
§ 14
1.	W razie zajścia Wypadku ubezpieczeniowego
Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani:
1)	użyć dostępnych środków w celu zapobieżenia
Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
2)	starać się o ustalenie świadków Wypadku
ubezpieczeniowego powodującego Szkodę
i osób za niego odpowiedzialnych oraz sporządzić
protokół z ustalenia okoliczności Wypadku
ubezpieczeniowego powodującego Szkodę,
3)	przedstawić pisemne informacje o okolicznościach
i przyczynach Szkody przekazując do WARTY
wszystkie posiadane dokumenty dotyczące
okoliczności związanych z powstałą Szkodą
wraz z własnym stanowiskiem odnośnie swojej
odpowiedzialności za powstałą Szkodę,
4)	powiadomić WARTĘ o zajściu Wypadku
ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia
wiedzy o jego zajściu,
5)	powiadomić WARTĘ o zgłoszeniu przeciwko
niemu roszczenia Osoby trzeciej niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia,
6)	niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
7 dni roboczych zawiadomić pisemnie WARTĘ
o wszczęciu przeciwko niemu lub osobie, za
którą ponosi odpowiedzialność postępowania
karnego, administracyjnego, dyscyplinarnego
lub innego, albo o wystąpieniu Osoby trzeciej
z roszczeniem na drogę sądową,
7)	na wniosek WARTY udzielić wyjaśnień
i dostarczyć, w miarę posiadanych środków
i możliwości, dowody niezbędne do ustalenia
okoliczności związanych z powstałą Szkodą
oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego,
8)	przesłać do WARTY orzeczenie sądu w sprawie
związanej z powstałą Szkodą w terminie
umożliwiającym WARCIE zajęcie stanowiska
odnośnie wniesienia środka odwoławczego,
9)	stosować się do wskazówek pracowników
WARTY
prowadzących
postępowanie
likwidacyjne dotyczące Szkody.
2.	W przypadku nie wywiązania się przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa z obowiązku
określonego w ust. 1 pkt 1) WARTA nie ponosi
odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego
powodu.

UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK
§ 15
1.	W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na
cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia
grupowego, Ubezpieczający zobowiązany jest
przekazać OWU lub warunki ubezpieczenia
Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do takiej
umowy na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana
wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
2.	W przypadku umów ubezpieczenia grupowego
zawartych na rachunek pracowników lub osób
wykonujących
pracę
na
podstawie
umów
cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin,
a także umów zawartych na rachunek członków
stowarzyszeń, samorządów zawodowych lub
związków zawodowych Ubezpieczający jest
dodatkowo zobowiązany do przekazania osobie
zainteresowanej przystąpieniem do takiej umowy
ubezpieczenia informacji o:
1)	tym, że ubezpieczycielem jest WARTA oraz
adresie jej siedziby,

11

2)	charakterze wynagrodzenia, w rozumieniu ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń, otrzymywanego
w związku z proponowanym przystąpieniem do
umowy ubezpieczenia grupowego,
3)	możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi
oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
3.	Jeżeli Ubezpieczony wyraża Ubezpieczającemu
zgodę na finansowanie kosztu składki, to
Ubezpieczający doręcza Ubezpieczonemu OWU
lub warunki ubezpieczenia przed wyrażeniem przez
Ubezpieczonego takiej zgody. Ubezpieczony ma
obowiązek potwierdzić doręczenie mu OWU lub
warunków ubezpieczenia na piśmie. Ubezpieczający
ma obowiązek przekazać dokument z takim
potwierdzeniem WARCIE.
4.	Ubezpieczony,
który
został
poinformowany
o zawarciu umowy na jego rachunek, jest
odpowiedzialny oprócz Ubezpieczającego za
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy
ubezpieczenia. Obowiązek zapłacenia składki
spoczywa wyłącznie na Ubezpieczającym.

4)	z dniem zakończenia działalności przez
Ubezpieczonego, a w przypadku przedsiębiorcy
z
dniem
wykreślenia
Ubezpieczonego
z właściwego rejestru przedsiębiorców lub
przejęcia przez inny podmiot działalności lub
mienia Ubezpieczonego, z którymi związana jest
odpowiedzialność cywilna będąca przedmiotem
ubezpieczenia.
3.	W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za
sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa Wypadku
ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając
od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona
może w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
4.	Odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej
wypowiedzenie albo rozwiązanie przez którąkolwiek
ze stron nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
zapłacenia składki za okres, w jakim WARTA
udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE,
ROZWIĄZANIE UMOWY

ROSZCZENIA REGRESOWE WARTY
§ 17
1.	Z dniem zapłaty odszkodowania przechodzi na
WARTĘ roszczenie przysługujące Ubezpieczonemu
przeciwko
Osobie
trzeciej
odpowiedzialnej
za
Szkodę,
do
wysokości
wypłaconego
odszkodowania. Jeżeli WARTA pokryła tylko część
Szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniami WARTY.
2.	Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
nie przechodzi na WARTĘ, jeśli sprawcą Szkody
jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym lub Pracownik
Ubezpieczonego, chyba że osoba ta wyrządziła
Szkodę umyślnie.
3.	
Ubezpieczony zobowiązany jest do współpracy
z WARTĄ w związku z dochodzeniem roszczeń
regresowych, o których mowa w ust. 1, w tym do
udzielania niezbędnych wyjaśnień i przekazywania
niezbędnych dokumentów.
4.	Jeżeli Ubezpieczony, bez zgody WARTY,
zrzekł się roszczenia przeciwko Osobie trzeciej
odpowiedzialnej za Szkodę lub je ograniczył,
WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania
lub odpowiednio zmniejszyć jego wysokość. Jeżeli
zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało
po wypłaceniu odszkodowania, WARTA może żądać
od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części
odszkodowania.

§ 16
1.	Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na
okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający
ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia
w terminie trzydziestu dni od dnia jej zawarcia,
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest
przedsiębiorcą – w terminie siedmiu dni od dnia
zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili
zawarcia umowy WARTA nie poinformowała
Ubezpieczającego
będącego
konsumentem
o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni
biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący
konsumentem dowiedział się o tym prawie.
2.	Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed
upływem okresu ubezpieczenia:
1)	jeżeli WARTA ponosi odpowiedzialność jeszcze
przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej
raty, w razie nie opłacenia składki lub pierwszej
raty składki w ustalonym terminie, w drodze
pisemnego wypowiedzenia przez WARTĘ – ze
skutkiem natychmiastowym,
2)	w przypadku niezapłacenia w ustalonym terminie
kolejnej raty składki, jeśli po upływie tego
terminu WARTA wezwie Ubezpieczającego
do zapłaty składki wyznaczając mu dodatkowy,
7-dniowy termin, liczony od daty otrzymania
wezwania do zapłaty z zagrożeniem, że brak
zapłaty spowoduje ustanie odpowiedzialności,
zaś Ubezpieczający nie opłaci składki w tym
dodatkowym terminie – z upływem ostatniego
dnia terminu dodatkowo wyznaczonego do
zapłaty składki,
3)	w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej,
z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5,
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2.	Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane
z umową ubezpieczenia Strony powinny składać na
piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłać
listem poleconym, odpowiednio na adres wskazany
przez Ubezpieczonego i na adres jednostki WARTY,
która zawarła umowę ubezpieczenia.
3.	Do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie
niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy
polskiego prawa, a w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.	Niniejsze OWU w powyższym brzmieniu mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 marca 2020 r.

§ 18
1.	Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane
przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia do WARTY:
1)	w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020,
00-950 Warszawa,
2)	w formie elektronicznej za pomocą formularza
https://www.warta.pl/reklamacje,
3)	telefonicznie pod nr +48 502 308 308,
4)	w każdej jednostce WARTY, na piśmie
doręczonym osobiście lub w formie ustnej do
protokołu.
2.	
WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację
w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli
odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub
w formie elektronicznej na wniosek składającego
skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach termin na udzielenie
odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni,
o czym wnoszący skargę, zażalenie, reklamację
zostanie uprzednio powiadomiony.
3.	Organem właściwym do rozpatrzenia skargi,
zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna
wyznaczona przez Zarząd WARTY.
4.	Podmiotem uprawnionym do pozasądowego
rozpatrywania sporów jest:
1)	Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
(strona www: https://www.knf.gov.pl),
2)	Rzecznik Finansowy (strona www: https://www.
rf.gov.pl).
5.	W przypadku umów zawieranych przez Internet
skargę można złożyć dodatkowo za pośrednictwem
platformy internetowego systemu rozstrzygania
sporów (Platforma ODR) – adres: https://ec.europa.
eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.
home2.show&lng=PL
6.	Powództwo o roszczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia można wytoczyć albo według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed
sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego,
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, spadkobiercy
Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1.	Za zgodą Stron umowa ubezpieczenia może
zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne
od postanowień OWU. W razie wprowadzenia takich
postanowień, OWU mają zastosowanie w takim
zakresie, w jakim postanowienia dodatkowe lub
odmienne nie stanowią inaczej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do OWU OC KLAUZULE DODATKOWE
Klauzula Nr 1
Szkody poniesione przez Pracownika
1.	Z
zachowaniem
pozostałych,
niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza się
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za Szkody osobowe poniesione
przez Pracownika w następstwie wypadku przy pracy.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1)	świadczeń przysługujących poszkodowanemu
na podstawie przepisów ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych,
2)	roszczeń regresowych jakiejkolwiek instytucji
zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu
wypadku przy pracy.

1)	rzeczach
ruchomych
przekazanych
lub
udostępnionych Ubezpieczonemu w pieczę,
dozór, kontrolę lub na przechowanie,
2)	rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze,
3)	pojazdach
mechanicznych,
częściach
składowych
lub
wyposażeniu
pojazdów
mechanicznych, wynikające z ich utraty, jeżeli
miejsce postoju pojazdu nie spełniało łącznie
następujących warunków:
a)	stały nadzór fizyczny lub całodobowy
monitoring
wyposażony
w
kamery
z podglądem na miejsce postoju pojazdu
i rejestracją zapisu,
b)	pomieszczenie
albo
plac
ogrodzony
i oświetlony w porze nocnej.
3.	W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy, o których
mowa w ust. 1. Ubezpieczony zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu policję.

Klauzula Nr 2
Szkody powstałe w związku z Emisją do środowiska
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza
się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za Szkody osobowe lub
Szkody rzeczowe powstałe w związku z Emisją do
środowiska.
2.	
WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową także
koszty sprzątania, w tym koszty działań mające na
celu ochronę albo usunięcie zagrożenia dla życia,
zdrowia lub mienia.
3.	W zakresie niniejszej klauzuli WARTA ponosi
odpowiedzialność, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1)	przyczyna Emisji do środowiska była
nagła, niespodziewana i niezależna od woli
Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność,
2)	rozpoczęcie procesu Emisji do środowiska
miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Klauzula Nr 4
Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub
udostępnionych w pieczę, dozór, kontrolę lub na
przechowanie
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza się
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za Szkody rzeczowe w rzeczach
ruchomych przekazanych lub udostępnionych
w pieczę, dozór, kontrolę lub na przechowanie.
2.	Zakres ubezpieczenia klauzuli obejmuje także
Szkody rzeczowe związane z niewykonaniem lub
niewłaściwym wykonaniem czynności dodatkowych,
niezbędnych do wykonania usługi pieczy, dozoru,
kontroli lub przechowania.
3.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jednak
odpowiedzialności cywilnej za Szkody w:
1)	rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze,
2)	rzeczach ruchomych, na których Ubezpieczony
wykonywał zgłoszoną do ubezpieczenia działalność
(np. obróbka, naprawa, czyszczenie lub inne
podobne czynności ingerujące w stan rzeczy),
3)	pojazdach
mechanicznych,
częściach
składowych
lub
wyposażeniu
pojazdów
mechanicznych, jeżeli miejsce postoju pojazdu
nie spełniało łącznie następujących warunków:
a)	stały nadzór fizyczny lub całodobowy
monitoring wyposażony w kamery z podglądem
miejsca postoju pojazdu i rejestracją zapisu,
b)	pomieszczenie
albo
plac
ogrodzony
i oświetlony w porze nocnej.

Klauzula Nr 3
Szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub
udostępnionych w celu wykonania usługi
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza
się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za Szkody rzeczowe
w rzeczach ruchomych, na których Ubezpieczony
wykonywał zgłoszoną do ubezpieczenia działalność
(np. obróbka, naprawa, czyszczenie lub inne
podobne czynności ingerujące w stan rzeczy),
spowodowane przez Wypadki ubezpieczeniowe
powstałe od chwili przyjęcia ww. rzeczy do chwili jej
wydania.
2.	
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody w:
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1)	uszczerbek poniesiony przez Osobę trzecią
wskutek zmniejszenia lub utraty wartości jej
wyrobu,
2)	koszty poniesione przez Osobę trzecią w celu
wytworzenia jej wyrobu,
3)	koszty poniesione przez Osobę trzecią na
dalszą obróbkę wadliwego Produktu w celu
wytworzenia jej wyrobu,
4)	dodatkowe koszty poniesione przez Osobę
trzecią w celu usunięcia wadliwości jej wyrobu,
5)	koszty poniesione przez Osobę trzecią w celu
usunięcia wadliwego Produktu z jej wyrobu,
6)	koszty poniesione przez Osobę trzecią w celu
zamontowania, umocowania lub położenia
niewadliwego Produktu,
7)	koszty stanowiące różnicę pomiędzy kosztami
poniesionymi przez Osobę trzecią w celu
wytworzenia innego wyrobu a ceną sprzedaży
tego wyrobu, jeżeli sprzedaż możliwa jest jedynie
po cenie niższej niż koszty wytworzenia.
3.	Jeżeli
zamiast
czynności
wymienionych
w ust. 2 pkt 5) i 6) może zostać wykonana inna
odpowiednia czynność (także mogąca posiadać
znamiona poprawienia), wówczas WARTA pokryje
koszty niezbędne dla wykonania tej czynności,
jednakże maksymalnie do wysokości kosztów,
o których mowa ust. 2 pkt 5) i 6);
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednakże pod
warunkiem, że Osoba trzecia mogłaby skutecznie
żądać od Ubezpieczonego dokonania czynności
wymienionych w ust. 2 pkt 5) i 6).
4.	WARTA ponosi także odpowiedzialność za koszty
poniesione przez Osobę trzecią:
1)	w celu poszukiwania wadliwego Produktu lub
wyrobu zawierającego wadliwy Produkt, w tym
także: koszty sortowania, koszty niezbędnych
badań lub ekspertyz, koszty podróży, diet, koszty
noclegu, dodatki z tytułu nadgodzin, koszty
rusztowań, dźwigów i innych urządzeń,
2)	w związku ze składowaniem wadliwego
Produktu lub wyrobu zawierającego wadliwy
Produkt,
3)	w związku z utylizacją wadliwego wyrobu,
4)	w
celu
ponownej
dostawy
Produktu
niewadliwego, jednakże pomniejszone o koszt
pierwotnej dostawy Produktu,
5)	w
wyniku
zlecenia
Ubezpieczonemu
realizacji
czynności
wymienionych
w ust 2 pkt 5) i 6), przy czym część ceny
stanowiąca zysk Ubezpieczonego nie jest
objęta ubezpieczeniem.
5.	WARTA nie ponosi odpowiedzialności za:
1)	straty lub koszty wynikające z innej przyczyny
niż wadliwość Produktu,
2)	koszty poniesione na naprawę lub poprawę
samego wadliwego Produktu Ubezpieczonego,
3)	straty lub koszty powstałe wskutek opóźnień
wszelkiego rodzaju,

4.	WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody
wynikłe z:
1)	braków inwentarzowych,
2)	wydania rzeczy osobie nieupoważnionej lub
omyłkowego wydania rzeczy,
3)	przywłaszczenia
w
rozumieniu
Kodeksu
Karnego.
5.	W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy, o których
mowa w ust. 1. Ubezpieczony zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu policję.
Klauzula Nr 5
Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza się
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za Szkody rzeczowe powstałe
w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze.
2.	
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody:
1)	wynikłe
ze
zużycia
rzeczy
będącego
następstwem prawidłowego używania,
2)	związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem:
pojazdów z napędem lub bez napędu
(w tym dostosowanych do poruszania się po
torach), części składowych lub wyposażenia
ww. pojazdów oraz sprzętu elektronicznego,
w tym komputerowego,
3)	związane z utratą rzeczy nie wynikającą z jej
uszkodzenia lub zniszczenia.
Klauzula Nr 6
Czyste szkody majątkowe powstałe w związku
z wprowadzeniem Produktu do obrotu
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza się
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe
powstałe wskutek:
1)	wadliwości wyrobów powstałych w wyniku trwałego
połączenia lub zmieszania wadliwego Produktu
z innymi rzeczami,
2)	wadliwości wyrobów powstałych w wyniku
dalszej obróbki wadliwego Produktu,
3)	zamontowania, umocowania lub położenia
wadliwego Produktu, który może zostać
usunięty i zastąpiony Produktem niewadliwym,
4)	wadliwości wyrobu wytworzonego lub poddanego
obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń
wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub
naprawionych przez Ubezpieczonego.
2.	Na podstawie niniejszej klauzuli WARTA ponosi
odpowiedzialność za:
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wyłącznie następujące koszty:
1)	powiadomienia
w
odpowiedni
sposób
dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy
Produktów; dotyczy to także kosztów wezwań
przez media,
2)	dodatkowe koszty osobowe (np. nadgodziny)
związane
z
zatrudnieniem
własnych
Pracowników bądź osób dodatkowych,
3)	dodatkowe koszty transportu wycofywanych
Produktów
do
właściwego
miejsca
(np. dystrybutora lub serwisu) w celu naprawy lub
wymiany wykonywanego za pomocą pojazdów
własnych lub najętych,
4)	składowania,
najmu
lub
niezbędnego
dostosowania pomieszczeń na wycofane
Produkty przez okres nieprzekraczający
3 miesięcy; ubezpieczeniu podlegają w tym
samym zakresie niezbędne koszty tymczasowego
składowania wycofanych Produktów,
5)	poddania Produktu badaniu, w szczególności
przez właściwe laboratorium,
6)	sortowania Produktów,
7)	przepakowania Produktów,
8)	zniszczenia Produktów, jeżeli jest to konieczne
w celu zapobieżenia powstaniu Szkody
osobowej albo jeżeli koszt zniszczenia
Produktów jest niższy niż koszt składowania.
Jeżeli działania te zostaną podjęte przez
Ubezpieczonego lub przez osobę działającą
na jego zlecenie, zwrot kosztów przysługuje,
o ile nie są one wyższe niż gdyby działania te
wykonane zostały przez inne Osoby trzecie,
9)	o ile zniszczenie Produktów w miejscu, gdzie
się znajdują nie jest dopuszczalne ze względu
na nakaz właściwego organu lub przepisy
prawa albo ze względu na większy koszt, wtedy
ubezpieczeniu podlegają koszty transportu do
miejsc zbiorczych, składowisk odpadów lub
innych miejsc do tego przeznaczonych.
4.	W odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej
wynikającej z niniejszej klauzuli Wypadkiem
ubezpieczeniowym jest wycofanie Produktu
z obrotu. Za moment wycofania uznaje się moment,
w którym po raz pierwszy nastąpiło pisemne
(lub przekazane drogą radiową, telewizyjną lub
za pośrednictwem Internetu lub innych środków
przekazu) wezwanie do wycofania z obrotu
określonego Produktu lub innego wyrobu
zawierającego ten Produkt.
5.	WARTA pokryje poniesione koszty wycofania
Produktu z obrotu pod warunkiem, że Produkt ten
został wprowadzony do obrotu po dacie początkowej
wskazanej w umowie ubezpieczenia. O ile nie
umówiono się inaczej, za datę początkową uznaje
się początek okresu ubezpieczenia wskazanego
w umowie ubezpieczenia.
6.	WARTA nie odpowiada za koszty:

4)	roszczenia z tytułu szkód następczych,
wynikających w szczególności z przerwania
eksploatacji lub przestoju w produkcji a także
spowodowane brakiem możliwości korzystania
z wyrobu lub nieruchomości zawierających
wadliwy Produkt lub z samego wadliwego
wyrobu Osoby trzeciej,
5)	utracone korzyści, które Osoba trzecia mogłaby
osiągnąć, gdyby Produkt nie był wadliwy, w tym
wynikłe ze spadku przychodów ze sprzedaży
rzeczy nie zawierających wadliwego Produktu,
6)	spodziewany zysk, który nie został osiągnięty,
7)	koszty zakupu Produktu wadliwego, jak również
ponownego zakupu Produktu pozbawionego
wad,
8)	Wypadki ubezpieczeniowe powstałe na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub
Kanady wraz z ich terytoriami zależnymi,
9)	wzajemne roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi.
6.	W odniesieniu do ochrony ubezpieczeniowej
wynikającej z niniejszej klauzuli Wypadkiem
ubezpieczeniowym jest:
1)	połączenie lub zmieszanie wadliwego Produktu
z innymi rzeczami po raz pierwszy,
2)	rozpoczęcie obróbki wadliwego Produktu po raz
pierwszy,
3)	zamontowanie,
umocowanie,
położenie
wadliwego Produktu po raz pierwszy,
4)	wytworzenie wadliwych wyrobów lub wadliwa
obróbka wyrobów po raz pierwszy, przy użyciu
maszyn lub urządzeń wprowadzonych do
obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez
Ubezpieczonego.
7.	W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje
się wyłączenia szkód z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości.
Klauzula Nr 7
Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu Produktu
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, rozszerza się
zakres ubezpieczenia o:
1)	odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za
Czyste szkody majątkowe w postaci kosztów
poniesionych przez Osobę trzecią w związku
z wycofaniem Produktu z obrotu,
2)	koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w związku z wycofaniem Produktu z obrotu,
o ile wycofanie Produktu, o którym mowa
w pkt 1) i 2) zostało nakazane przez właściwy
organ władzy publicznej, albo w sposób rozsądny
powinno być uznane za niezbędne, by uniknąć albo
przeciwdziałać wystąpieniu Szkody osobowej.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie
wycofanie z obrotu Produktu wskazanego
w umowie ubezpieczenia lub wyrobu zawierającego
ten Produkt.
3.	Za koszty wycofania Produktu z obrotu rozumie się
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3)	naruszeniu dobrego imienia lub godności osoby
fizycznej lub organizacji, lub zdyskredytowaniu
jej działalności, Produktu, usługi,
4)	jakimkolwiek typie dyskryminacji,
5)	naruszeniu prawa osoby fizycznej do prywatności.
2.	Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń
o naprawienie Szkód związanych z reklamą
wynikających z:
1)	ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości
wiedział Ubezpieczony lub osoby, za które
ponosi on odpowiedzialność,
2)	ustnego lub pisemnego ogłoszenia informacji,
o ile zostały one po raz pierwszy opublikowane
przed początkiem okresu ubezpieczenia,
3)	niewykonania bądź nienależytego wykonania
zobowiązania,
4)	braku cech lub właściwości ubezpieczonej
działalności, Produktu bądź usługi, o których
istnieniu reklama zapewniała,
5)	błędnego opisu Produktu lub usługi lub błędnego
przedstawienia ceny Produktu lub usługi,
6)	działania Ubezpieczonego, który zawodowo
prowadzi działalność reklamową, wydawniczą,
telewizyjną, radiową lub zawodowo upublicznia
treści w Internecie.
3.	W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie ma
zastosowania wyłączenie § 7 pkt 11 OWU.

1)	spowodowane umyślnym wprowadzeniem do
obrotu Produktu, co do którego Ubezpieczony
posiadał lub przy zachowaniu należytej
staranności
powinien
posiadać
wiedzę
o możliwości wystąpienia Szkody osobowej,
2)	wynikłe z wycofania Produktu, które nie było
konieczne dla uniknięcia Szkody osobowej
(np. z powodu wad estetycznych, kształtu,
opakowania lub smaku),
3)	spowodowane błędnym dostarczeniem lub
skierowaniem Produktu,
4)	poniesione na zamianę wadliwego Produktu na
niewadliwy, włącznie z powstałymi w związku
z tym kosztami transportu,
5)	z tytułu wycofania Produktu, który za wiedzą
Ubezpieczonego został wyprodukowany lub
wprowadzony do obrotu z użyciem substancji,
których stosowanie jest zabronione,
6)	spowodowane niedostosowaniem się do żądań
i decyzji właściwego organu władzy publicznej,
7)	spowodowane
świadomym
niszczeniem,
zanieczyszczeniem lub skażeniem Produktu
przez jakąkolwiek Osobę trzecią,
8)	z tytułu wycofania Produktu znajdującego
się nadal w posiadaniu Ubezpieczonego lub
podmiotów objętych ubezpieczeniem w ramach
tej samej umowy ubezpieczenia,
9)	z tytułu wycofania spowodowanego rozpadem,
rozkładem lub przekształceniem struktur
chemicznych w wyniku naturalnych właściwości
lub naturalnych wad Produktu.
7.	Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1)	zwrot wartości samego Produktu,
2)	jakiekolwiek roszczenia z tytułu Szkód
osobowych lub Szkód rzeczowych,
3)	wzajemne roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi.
8.	O ile nie umówiono się inaczej ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje wycofanie Produktu
z rynków całego świata z wyłączeniem Stanów
Zjednoczonych Ameryki lub Kanady wraz z ich
terytoriami zależnymi, zarówno gdy Produkt ten
został przez Ubezpieczonego tam dostarczony lub
Ubezpieczony zlecił jego dostarczenie, jak i gdy
dotarł on do tych krajów, mimo iż Ubezpieczony go
tam nie dostarczył, ani nie zlecił dostarczenia.

Klauzula Nr 9
Czyste szkody majątkowe
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, ochroną
ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody
majątkowe inne niż wskazano w klauzulach nr 6-8.
2.	Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności
cywilnej za Czyste szkody majątkowe:
1)	spowodowane przez Produkt lub usługę,
2)	wynikające z niewykonania lub nieterminowego
wykonania
jakiegokolwiek
zobowiązania
umownego lub przekroczenia kosztorysu,
3)	wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej,
4)	spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek
czynników, w szczególności termicznych lub
biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów,
insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu,
a także wirusów i bakterii),
5)	spowodowane
działalnością
w
zakresie
projektowania, doradztwa, kierowania budową
lub montażem, kontroli, opiniowania lub
kosztorysowania,
6)	powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń
lub poleceń dla powiązanych kapitałowo
przedsiębiorstw, jak również w związku
ze sprawowaniem nadzoru nad takimi
przedsiębiorstwami,

Klauzula Nr 8
Szkody związane z reklamą
1.	Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym
wyłączeń określonych w §§ 6–8 OWU, ochroną
ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność
cywilną Ubezpieczonego za Szkody związane
z reklamą polegające na niezamierzonym
i nieprzewidywalnym:
1)	naruszeniu praw autorskich, praw własności
przemysłowej,
2)	czynie nieuczciwej konkurencji,
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10)	związane z reklamą,
11)	związane ze stosunkiem pracy,
12)	powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych,
w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu,
błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji,
automatyzacji,
13)	powstałe w związku z pośrednictwem lub
organizacją podróży,
14)	spowodowane w związku ze sprawowaniem
funkcji członka władz spółki kapitałowej lub
spółki osobowej prawa handlowego lub innej
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej,
15)	powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej
lub niemasowej).

7)	spowodowane
działalnością
związaną
z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem
lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego
rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia
zaufania i sprzeniewierzenia,
8)	w
wartościach
pieniężnych,
papierach
wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach
archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
9)	wynikające z naruszenia przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych lub naruszenia
dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych,
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa
antymonopolowego lub powstałe w związku
z udzielaniem licencji,
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Grzegorz BIELEC

Jarosław PARKOT
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Infolinia: 502 308 308

(opłata według taryfy operatora)

www.warta.pl

