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Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywil-
nej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia za-
wieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka
Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami fizycznymi, oso-
bami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie bê-
d¹cymi osobami prawnymi.

2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubez-
pieczaj¹cym, mo¿e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak¿e na cudzy
rachunek.

3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.

Definicje

§ 2

Dla pojêæ u¿ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce zna-
czenia:

1) czyste straty finansowe - szkody, nie wynikaj¹ce ze szkód rzeczo-
wych ani osobowych;

2) koszty obrony s¹dowej - ponoszone przez Ubezpieczonego, po
uzyskaniu zgody UNIQA TU S.A., uzasadnione i konieczne op³aty
i koszty postêpowania s¹dowego w rozumieniu przepisów kodek-
su postêpowania cywilnego;

3) przychód - przychód okreœlony przez stosowne ustawy podatko-
we za ostatni rok obrotowy poprzedzaj¹cy zawarcie umowy ubez-
pieczenia;

4) pracownik - osoba wykonuj¹ca pracê na rzecz pracodawcy nieza-
le¿nie od podstawy zatrudnienia;

5) osoba trzecia - osoba pozostaj¹ca poza stosunkiem umownym
wynikaj¹cym z niniejszej umowy ubezpieczenia;

6) osoba bliska - wspó³ma³¿onek, konkubina, konkubent, rodzeñstwo,
wstêpni, zstêpni, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, macocha,
pasierbowie, przysposobieni i przysposabiaj¹cy;

7) szkoda osobowa - szkoda bêd¹c¹ nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na spowodowaniu œmierci, uszkodze-
niu cia³a lub rozstroju zdrowia;

8) szkoda rzeczowa - szkoda bêd¹ca nastêpstwem wypadku ubez-
pieczeniowego polegaj¹ca na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia;

9) Ubezpieczaj¹cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej zawieraj¹ca
umowê ubezpieczenia i zobowi¹zana do op³acenia sk³adki ubez-
pieczeniowej;

10)Ubezpieczony- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, na rachunek której
zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia, w tym pracownicy zatrud-
nieni u Ubezpieczonego w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych lub czynnoœci objêtych zakresem umocowania;

11)udzia³ w³asny - okreœlona procentowo w umowie ubezpieczenia
czêœæ nale¿nego z tej umowy odszkodowania, które Ubezpieczony
pokrywa we w³asnym zakresie;

12) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie bezpoœrednio powodu-
j¹ce powstanie szkody, powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie
szkody bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynika-
j¹ce z tej samej przyczyny, niezale¿nie od liczby poszkodowanych,
uwa¿a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê,
¿e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoœæ cywiln¹ Ubezpieczo-
nego za szkody powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci
okreœlonej w polisie lub posiadaniem mienia.

2. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego, umowa ubezpiecze-
nia mo¿e byæ zawarta w zakresie podstawowym lub rozszerzonym
o wybrane klauzule dodatkowe.

3. Klauzule dodatkowe stanowi¹ postanowienia szczególne w od-
niesieniu do OWU, a ich zapisy maj¹ pierwszeñstwo przed odpo-
wiednimi zapisami OWU.

4. W zakresie podstawowym ubezpieczeniem objêta jest odpowie-
dzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego, gdy w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ lub posiadaniem mienia Ubezpieczony wyrz¹dzi czy-
nem niedozwolonym osobie trzeciej szkodê osobow¹ lub rzeczow¹,
do naprawienia której zobowi¹zany jest w myœl przepisów prawa.

5. W zakresie podstawowym oraz w odniesieniu do klauzul wymie-
nionych w § 4 ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêta jest równie¿ odpo-
wiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone wskutek ra¿¹cego niedbal-
stwa Ubezpieczonego.

§ 4

1. Po op³aceniu dodatkowej sk³adki, zakres podstawowy ubezpie-
czenia mo¿e zostaæ zmodyfikowany przez zastosowanie nastêpu-
j¹cych klauzul:
1) OC za produkt;
2) OC pracodawcy;
3) OC za szkody w nieruchomoœciach u¿ytkowanych przez Ubez-

pieczaj¹cego/Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,
dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprze-
nosz¹cego prawa w³asnoœci;

4) OC za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿yte-
go wykonania zobowi¹zañ;

5) OC za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem pojazdów nie-
podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiada-
cza pojazdów mechanicznych;

6) OC za szkody wyrz¹dzone przez jednego Ubezpieczonego in-
nemu Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpiecze-
nia (odpowiedzialnoœæ wzajemna);

7) OC prowadz¹cego hotel lub podobny zak³ad;
8) OC parkingów strze¿onych;
9) OC za szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców, przy czym

za podwykonawcê uwa¿a siê osobê, której Ubezpieczony zleci³
wykonanie zobowi¹zania;

10) OC za szkody spowodowane awari¹ urz¹dzeñ wodno-kanali-
zacyjnych i centralnego ogrzewania;

11)OC za szkody w mieniu przechowywanym;
12) OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czysz-

czeniu;
13) OC za szkody w rzeczach ruchomych u¿ytkowanych przez Ubez-

pieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu
lub innego podobnego stosunku nieprzenosz¹cego prawa w³a-
snoœci;

14) OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego
powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania wadliwego pro-
duktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczami po-
chodz¹cymi od poszkodowanego;

15)OC za szkody w œrodowisku naturalnym;
16)OC za szkody w postaci czystych strat finansowych;
17)OC za szkody spowodowane przez niedostarczenie energii lub

dostarczenie energii o niew³aœciwych parametrach;
18)OC za szkody zwi¹zane z usuniêciem produktu wadliwego

i zast¹pienie go produktem wolnym od wad;
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19)OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd
próbnych;

20) OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez nie
podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC;

21) OC za szkody powsta³e wskutek wady rzeczy wytworzonych
lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urz¹-
dzeñ wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych, kon-
serwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula maszynowa);

22)OC za szkody wyrz¹dzone poza terytorium RP z wy³¹czeniem
USA, Kanady, Australii.

2. W sprawach nieuregulowanych w klauzulach modyfikuj¹cych do
zakresu ubezpieczenia stosuje siê odpowiednie zapisy OWU.

Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci

§ 5

1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody:
1) wyrz¹dzone z winy umyœlnej Ubezpieczonego;
2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osobê z któr¹ Ubezpieczony pozo-

staje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) wyrz¹dzone osobom bliskim Ubezpieczonego;
4) nieprzekraczaj¹ce kwoty 200 z³;
5) bêd¹ce nastêpstwem aktów terrorystycznych, dzia³añ wojen-

nych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji i innych roz-
ruchów spo³ecznych;

6) wyrz¹dzone pod wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych,
lekarstw lub innych substancji wy³¹czaj¹cych lub ograniczaj¹-
cych zdolnoœæ rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swo-
im postêpowaniem;

7) wyrz¹dzone przez:
a) powolne dzia³anie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgo-

ci, py³u, ha³asu, dymu, sadzy, wyciekanie, osiadanie grun-
tów, wibracje,

b) d³ugotrwa³e wstrz¹sy,
c) tworzenie siê grzyba;

8) powsta³e wskutek przenikania wód gruntowych lub przemar-
zania;

9) górnicze i geologiczne w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego;

10)spowodowane trzêsieniem ziemi;
11)w postaci zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa oraz wszelkiego

rodzaju op³at, kar pieniê¿nych (w tym umownych), nawi¹zek
lub odsetek;

12) powsta³e w zwi¹zku z zaci¹ganiem kredytów, udzielaniem
gwarancji i porêczeñ;

13) obejmowane systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych;
14) zaistnia³e w zwi¹zku z u¿ywaniem, wytwarzaniem, sk³adowa-

niem, przechowywaniem, transportem, handlem materia³ami
niebezpiecznymi okreœlonymi w Umowie europejskiej dotycz¹-
cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów (ADR),
w tym wybuchowymi, pirotechnicznymi, broni¹ rozumian¹ zgod-
nie z ustaw¹ o broni i amunicji;

15)zwi¹zane z naruszeniem dóbr osobistych (poza zdrowiem), praw
autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochron-
nych na wzory u¿ytkowe lub zdobnicze;

16)w przedmiotach wartoœciowych, przy czym za przedmioty war-
toœciowe uwa¿a siê przedmioty o wartoœci naukowej, kultural-
nej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a tak¿e krajowe i zagranicz-
ne znaki pieniê¿ne, czeki, weksle i inne papiery wartoœciowe
oraz dokumenty zastêpuj¹ce w obrocie gotówkê, bilety komu-
nikacyjne, ¿etony, losy loteryjne, banderole, znaki akcyzy, kosz-
townoœci, w tym kamienie szlachetne, per³y, bi¿uteriê, metale
szlachetne oraz wyroby z tych metali;

17)powsta³e na skutek u¿ycia przez Ubezpieczonego sprzêtu p³y-
waj¹cego w postaci œródl¹dowych lub morskich jednostek ¿aglo-
wych, ¿aglowo-motorowych i motorowych lub ³odzi ¿aglowych,
jak równie¿ spowodowane przez Ubezpieczonego poprzez
dzia³anie lub u¿ycie statków powietrznych lub sprzêtu lotni-
czego;

18)zwi¹zane z wp³ywem pól magnetycznych i elektromagnetycz-
nych, promieni laserowych i maserowych, ska¿enia radioaktyw-
nego lub oddzia³ywania energii j¹drowej, promieniowania jo-
nizuj¹cego;

19)spowodowane przez lub w zwi¹zku z oddzia³ywaniem azbestu
lub materia³ów zawieraj¹cych azbest;

20) powsta³e wskutek zmiany materia³u genetycznego ludzkich
komórek zarodkowych lub embrionów;

21) spowodowane przez organizmy zmodyfikowane genetycznie
w rozumieniu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych lub wynikaj¹ce z ich wad;

22)wyrz¹dzone wspólnikom Ubezpieczonego lub ich bliskim;
23)powsta³e wskutek bezpoœredniego lub poœredniego dzia³ania

wyrobów tytoniowych lub alkoholowych;
24) wynikaj¹ce z zatruæ pokarmowych, zaka¿eñ lub przeniesienia

choroby zakaŸnej, przy czym szkody wynikaj¹ce z zatruæ pokar-
mowych nie podlegaj¹ wy³¹czeniu w odniesieniu do ubezpie-
czenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia-
³alnoœci gastronomicznej lub hotelarskiej, je¿eli hotel prowadzi
w³asn¹ restauracjê, a tak¿e w odniesieniu do ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej za produkt w postaci artyku³ów
spo¿ywczych;

25) zwi¹zane z:
a) posiadaniem lub ruchem kolei ¿elaznej lub tramwajów, o ile

stanowi to dzia³alnoœæ przewa¿aj¹c¹ wg Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoœci,

b) œwiadczeniem us³ug w zakresie doradztwa finansowego,
c) sk³adowaniem i przetwarzaniem odpadów,
d) produkcj¹ lub dostarczaniem implantów,
e) prowadzeniem banków krwi lub dzia³alnoœci polegaj¹cej

na handlu lub dostarczaniu krwi lub produktów krwiopo-
chodnych,

f) budow¹ tuneli;
26) bêd¹ce skutkiem zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem

metod zabiegowych zwi¹zanych z ingerencj¹ pod skór¹ (np.
tatua¿, makija¿ permanentny, kolczykowanie itp.);

27) powsta³e wskutek przyjêcia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpie-
czonego umownego zwiêkszenia odpowiedzialnoœci poza zakres
wynikaj¹cy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;

28) bêd¹ce skutkiem wydania lub braku wydania decyzji organów
w³adzy i administracji.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów poniesionych w zwi¹zku
z wycofaniem produktu z rynku.

3. W przypadku braku odmiennego postanowienia umowy ubezpie-
czenia, UNIQA TU S.A. nie odpowiada tak¿e za szkody:
1) wyrz¹dzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubez-

pieczonego;
2) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego pracownikom;
3) powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania

zobowi¹zañ przez Ubezpieczonego;
4) wyrz¹dzone ruchem pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zko-

wemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
5) wyrz¹dzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpie-

czonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia;
6) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci hotelarskiej;
7) wyrz¹dzane kontrahentom (deponentom) w zwi¹zku z prowa-

dzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strze¿onego;
8) wyrz¹dzone przez podwykonawców Ubezpieczonego;
9) spowodowane na skutek awarii urz¹dzeñ wodno kanalizacyj-

nych lub centralnego ogrzewania, a zwi¹zane z posiadaniem
nieruchomoœci przez Ubezpieczonego;

10)wyrz¹dzone w mieniu przechowywanym przez Ubezpieczonego;
11)powsta³e w mieniu poddanym przez Ubezpieczonego obrób-

ce, naprawie lub czyszczeniu;
12) powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania wadliwego pro-

duktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczami pocho-
dz¹cymi od poszkodowanego;

13) wyrz¹dzone w œrodowisku naturalnym;
14) maj¹ce postaæ czystych strat finansowych;
15)spowodowane przez niedostarczenie energii lub dostarczenie

energii o niew³aœciwych parametrach;
16)zwi¹zane z usuniêciem produktu wadliwego i zast¹pienie go

produktem wolnym od wad;
17)powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych;
18)powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez nie podlegaj¹cych

obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC;
19)powsta³e w nieruchomoœciach lub rzeczach ruchomych u¿ytko-

wanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,
dzier¿awy lub innego podobnego stosunku prawnego nieprze-
nosz¹cego prawa w³asnoœci;

20) powsta³e wskutek wady rzeczy wytworzonych lub poddanych
obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urz¹dzeñ wyproduko-
wanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez
Ubezpieczonego;

21) wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Suma gwarancyjna

§ 6

1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci
UNIQA TU S.A. za szkody powsta³e z wszystkich wypadków ubez-
pieczeniowych zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia.

2. Przez podlimit rozumie siê górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA
TU S.A. ze wszystkich zdarzeñ wynikaj¹cych z ryzyka okreœlonego
w danej klauzuli. Wyp³ata odszkodowania z tytu³u ryzyka objêtego
podlimitem pomniejsza sumê gwarancyjn¹.

3. W umowie ubezpieczenia mo¿e zostaæ ustalony limit odszkodwa-
nia, stanowi¹cy górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.
za szkody powsta³e w wyniku jednego wypadku ubezpieczenio-
wego.

4. Je¿eli strony nie umówi³y siê inaczej, w odniesieniu do szkód rze-
czowych odszkodowanie ustalone przez UNIQA TU S.A. pomniej-
szane jest o udzia³ w³asny.

5. Udzia³ w³asny wynosi 5%, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.

6. Zasady okreœlone w ust. 1-5 stosuje siê równie¿ w odniesieniu do
klauzul.

7. Ubezpieczaj¹cy deklaruje wysokoœæ sumy gwarancyjnej lub podli-
mitu i limitu dla jednego wypadku ubezpieczeniowego, które okreœla
siê w polisie.

8. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie rozszerzo-
nym o wybrane przez Ubezpieczaj¹cego klauzule posiadaj¹ce od-
rêbn¹ sumê gwarancyjn¹ albo podlimity sumy gwarancyjnej ich
wysokoœæ równie¿ jest deklarowana przez Ubezpieczaj¹cego.

9. W zale¿noœci od wyboru Ubezpieczaj¹cego dla klauzul modyfikuj¹-
cych zakres ubezpieczenia wskazanych w pkt 10 ustanawia siê od-
rêbne sumy gwarancyjne (wariant 1) albo podlimity (wariant 2).

10. Odrêbne sumy gwarancyjne albo podlimity okreœla siê dla nastê-
puj¹cych klauzul:
1) OC za produkt;
2) OC pracodawcy;
3) OC za szkody w nieruchomoœciach u¿ytkowanych przez Ubez-

pieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego
podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³a-
snoœci;

4) OC za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿yte-
go wykonania zobowi¹zañ;

5) OC za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku ruchem pojazdów nie-
podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiada-
cza pojazdów mechanicznych;

6) OC za szkody wyrz¹dzone przez jednego Ubezpieczonego inne-
mu Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia
(odpowiedzialnoœæ wzajemna);

7) OC prowadz¹cego hotel lub podobny zak³ad;
8) OC parkingów strze¿onych;
9) OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego

powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania wadliwego pro-
duktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczami pocho-
dz¹cymi od poszkodowanego;

10)OC za szkody w œrodowisku naturalnym;
11)OC za szkody maj¹ce postaæ czystych strat finansowych;
12) OC za szkody spowodowane przez niedostarczenie energii lub

dostarczenie energii o niew³aœciwych parametrach;
13) OC za szkody zwi¹zane z usuniêciem produktu wadliwego

i zast¹pieniem go produktem wolnym od wad;
14) OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd

próbnych;
15)OC organizatora za szkody powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹

imprez niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC;
16)OC za szkody powsta³e wskutek wady rzeczy wytworzonych

lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urz¹-
dzeñ wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych, kon-
serwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula maszynowa).

11. Po wyp³acie odszkodowania suma gwarancyjna/podlimit ulega
zmniejszeniu o kwotê wyp³aconego odszkodowania i mo¿e na wnio-
sek Ubezpieczaj¹cego zostaæ uzupe³niona po op³aceniu dodatko-

wej sk³adki. Zasada ta dotyczy równie¿ klauzul posiadaj¹cych od-
rêbn¹ sumê gwarancyjn¹.

12.Na wniosek Ubezpieczaj¹cego suma gwarancyjna lub podlimity
mog¹ zostaæ podwy¿szone w trakcie trwania umowy ubezpiecze-
nia, pod warunkiem op³aty dodatkowej sk³adki.

§ 7

W granicach sumy gwarancyjnej pokrywane s¹ równie¿:
1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczonego,

w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrod-
ków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie¿enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celo-
we, chocia¿by okaza³y siê bezskuteczne;

2) niezbêdne koszty postêpowania s¹dowego lub pojednawczego
prowadzonego za zgod¹ UNIQA TU S.A. w zwi¹zku ze zg³oszony-
mi przez poszkodowanego roszczeniami odszkodowawczymi,
w tym tak¿e koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców praw-
nych z tytu³u uczestniczenia w procesie cywilnym; koszty te bêd¹
pokrywane do wysokoœci stawek minimalnych okreœlonych w prze-
pisach reguluj¹cych wysokoœæ op³at za czynnoœci adwokata lub
radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwoœci.

Sk³adka ubezpieczeniowa

§ 8

1. Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie taryfy sk³a-
dek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej
wysokoœæ zale¿y od:
1) rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci;
2) d³ugoœci okresu ubezpieczenia;
3) zakresu ubezpieczenia;
4) wysokoœci sumy gwarancyjnej i limitu dla jednego wypadku

ubezpieczeniowego;
5) wprowadzenia sum gwarancyjnych albo podlimitów dla klau-

zul;
6) wysokoœci udzia³u w³asnego;
7) wartoœci przychodu Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy

poprzedzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia;
8) zakresu terytorialnego;
9) czêstotliwoœci op³acania rat;
10)dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia;
11)sta¿u ubezpieczeniowego Ubezpieczonego w UNIQA TU S.A.;
12) indywidualnej oceny ryzyka;
13) innych czynników okreœlonych w poszczególnych klauzulach.

2. Zni¿ki sk³adki udzielane s¹:
1) z tytu³u bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.;
2) z tytu³u posiadania innych ubezpieczeñ w UNIQA TU S.A.;
3) w innych wypadkach - w zale¿noœci od indywidualnej oceny

ryzyka.

3. Zwy¿ki sk³adki stosowane s¹:
1) z tytu³u roz³o¿enia p³atnoœci sk³adki na raty;
2) w razie szkodowego przebiegu ubezpieczenia;
3) w razie rozszerzenia zakresu odpowiedzialnoœci o klauzule do-

datkowe;
4) w innych wypadkach - w zale¿noœci od indywidualnej oceny

ryzyka.

4. Wysokoœæ sk³adki nale¿nej do zap³aty po zastosowaniu zwy¿ek lub
zni¿ek nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ sk³adka minimalna okreœlona w taryfie.

§ 9

1. Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

2. Je¿eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo¿e byæ
roz³o¿ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale¿y wp³acaæ gotówk¹
w kasie UNIQA TU S.A., do r¹k upowa¿nionego przedstawiciela
UNIQA TU S.A., przekazem pocztowym lub przelewem na wskaza-
ny przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy.
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5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpiecze-
niowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub banko-
wego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub prze-
lewu bankowego.

6. W razie op³acania sk³adki w ratach niezap³acenie w terminie kolejnej
raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A.,
o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty
z zagro¿eniem, ¿e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki
w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona.

7. Je¿eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed za-
p³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza
rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo¿e wypo-
wiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹daæ zap³aty
sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku
wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który
przypada³a niezap³acona sk³adka.

8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem
okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³u-
guje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpiecze-
niowej.

9. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹
zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ
odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili,
w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni¿ od pocz¹t-
ku bie¿¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego
¿¹dania druga strona mo¿e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umo-
wê ze skutkiem natychmiastowym.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 10

Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpiecza-
j¹cego.

§ 11

1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ co
najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) okreœlenie Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego - imiê nazwisko

lub nazwa, (PESEL, REGON) oraz adres;
2) rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci;
3) wysokoœæ udzia³u w³asnego;
4) wartoœæ przychodu Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy

poprzedzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia;
5) zakres ubezpieczenia;
6) okres ubezpieczenia;
7) proponowane wysokoœci sum gwarancyjnych/podlimitów

i limitów dla pojedynczych wypadków ubezpieczeniowych je-
¿eli zosta³y ustalone;

8) oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodo-
waniach w okresie ostatnich 5 lat, z uwzglêdnieniem ich iloœci,
rodzaju i rozmiaru ka¿dej z nich (w przypadku gdy iloœæ szkód
przekracza 5 rocznie, za zgod¹ UNIQA TU S.A. mo¿na odst¹piæ
od podania rozmiaru i rodzaju ka¿dej ze szkód wykazuj¹c ich
³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz iloœæ okreœlaj¹c przy tym rodzaj
szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku).

2. UNIQA TU S.A. mo¿e uzale¿niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia,
o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubez-
pieczonego.

§ 12

1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do:
1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych so-

bie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wnio-
sku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;

2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwa-
nia umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznoœciach,
o których mowa w pkt 1, niezw³ocznie po otrzymaniu o nich
wiadomoœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obo-
wi¹zki okreœlone w ust.1 pkt 1 ci¹¿¹ równie¿ na przedstawicielu
i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane.

§13

UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumen-
tów Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jed-
noczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzy-
skanych informacji.

§14

Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹
lub innym dokumentem ubezpieczenia.

§15

W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo¿e
¿¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach
zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpiecze-
nia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego.

Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

§16

1. Umowê ubezpieczenia mo¿na zawrzeæ na okres jednego roku o ile
strony nie umówi³y siê inaczej.

2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia nastê-
puj¹cego po zawarciu umowy, nie wczeœniej jednak ni¿ od dnia
nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub jej pierwszej raty w wysoko-
œci ustalonej w umowie, chyba ¿e strony umówi³y siê inaczej.

§17

1. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpiecze-
nia rozwi¹zuje siê:
1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubez-

pieczenia;
2) z dniem up³ywu okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpie-

czenia zosta³a zawarta;
3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowie-

dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania siê sumy gwarancyjnej;
6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego we-

zwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez UNIQA
TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku o którym
mowa w § 9 ust. 6.

2. Je¿eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubez-
pieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczaj¹cy
jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy.

§ 18

Ubezpieczaj¹cy mo¿e wypowiedzieæ umowê:
1) ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust 9,
b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci

zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powsta-

niu szkody niezale¿nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o od-
szkodowanie czy te¿ odmówi³o jego wyp³aty.

§ 19

1. UNIQA TU S.A mo¿e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w § 9

ust. 7 i 9;
2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa¿-

nych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹:
a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgod-

nych z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopo-
dobieñstwa wypadku,
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b) ra¿¹ce zaniedbania w zabezpieczeniu mienia bêd¹cego pod
kontrol¹ albo nadzorem Ubezpieczonego ponosz¹cego
z tego tytu³u odpowiedzialnoœæ cywiln¹ bêd¹c¹ przedmio-
tem umowy ubezpieczenia.

2. Inne wa¿ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione
w umowie ubezpieczenia.

§ 20

W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zo-
bowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A.
udziela³o ochrony ubezpieczeniowej.

Obowi¹zki Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego

§ 21

Ubezpieczony zobowi¹zany jest do przestrzegania przepisów prawa
reguluj¹cych prowadzon¹ przez niego dzia³alnoœæ objêt¹ zakresem
ubezpieczenia, a tak¿e powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów ma-
j¹cych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, w tym przepisów o
ochronie przeciwpo¿arowej.

§ 22

1. W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest
zobowi¹zany:
1) u¿yæ dostêpnych mu œrodków w celu zapobie¿enia szkodzie lub

zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni, powiadomiæ

UNIQA TU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym;
3) zabezpieczyæ mo¿noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowaw-

czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez
z³o¿enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecz-
nego ich dochodzenia;

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody
w wyniku pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, niezw³ocz-
nie powiadomiæ o tym organy œcigania;

5) podj¹æ wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody
w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia
jej rozmiarów;

6) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na
drogê s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA
TU S.A.;

7) przed³o¿yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo¿-
liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgod-
nienia stanowisk co do ewentualnego zaskar¿enia orzeczenia.

2. Je¿eli Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa
nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust. 1 pkt 1 UNIQA TU S.A.
jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego po-
wodu.

§ 23

1. W przypadku zg³oszenia roszczenia o naprawienie szkody bezpo-
œrednio do Ubezpieczonego, jest on zobowi¹zany do zaniechania
dzia³añ zmierzaj¹cych do zaspokojenia roszczenia poszkodowane-
go, uznania tego roszczenia, b¹dŸ zawarcia z poszkodowanym
ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody UNIQA TU S.A.

2. Uznanie lub zaspokojenie roszczenia strony poszkodowanej przez
Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego nie wywiera skutków praw-
nych w stosunku do UNIQA TU S.A., je¿eli czynnoœæ ta nast¹pi³a
bez uprzedniej zgody UNIQA TU S.A.

Ustalenia wysokoœci i wyp³ata odszkodowania

§ 24

1. Odszkodowanie jest wyp³acane w kwocie nie wy¿szej ni¿ wyso-
koœæ szkody w granicach limitu dla jednego wypadku ubezpiecze-
niowego, a je¿eli ten limit nie zosta³ ustalony - do wysokoœci sumy
gwarancyjnej lub podlimitu.

2. Odszkodowanie wyp³aca siê w PLN. W razie potrzeby, przelicze-
nia walut obcych dokonuje siê wed³ug kursu œredniego NBP z dnia
ustalenia wysokoœci odszkodowania.

§ 25

1. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia, zawartej ugody albo prawomocnego orzeczenia s¹do-
wego.

2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w ter-
minie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo
wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowa-
nie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowa-
niu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo¿li-
we. Jednak¿e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. za-
wiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach
niemo¿noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz
wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej poszkodowanego,
Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego
odszkodowania.

5. Je¿eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wy-
sokoœci ni¿ okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, wskazuj¹c
na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹
lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty.

Roszczenia regresowe

§ 26

1. Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za
szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci
wyp³aconego odszkodowania.

2. UNIQA TU S.A. mo¿e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci
lub w czêœci, je¿eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzek-
nie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za szkodê. Je¿eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszcze-
nia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA
TU S.A. mo¿e ¿¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego od-
szkodowania.

Zawiadomienia i oœwiadczenia

§ 27

1. Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹
ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za pokwi-
towaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem
niewa¿noœci.

2. Je¿eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA
TU S.A., korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA
TU S.A. uwa¿a siê za dorêczon¹.

Skargi i za¿alenia

§ 28

1. Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg
i za¿aleñ na zaniedbania lub nienale¿yte wykonywanie obowi¹z-
ków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz
UNIQA TU S.A.

2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez
zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 30 dni od daty
jej wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar¿¹cego o sposobie
za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i praw-
nego.

Postanowienia koñcowe

§ 29

1. W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umo-
wie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjê-
tych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpie-
czenia musz¹ byæ pod rygorem niewa¿noœci wymienione w polisie
lub innym dokumencie ubezpieczenia.

§ 30

1. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na pod-
stawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo
polskie.

2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo¿-
na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo
przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubez-
pieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 31

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej.

Klauzula nr 1
OC za produkt

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody zaistnia³e w zwi¹zku z wprowadze-
niem odp³atnie do obrotu produktu przez Ubezpieczonego, który
jest producentem, importerem, dystrybutorem (sprzedawc¹) tego
produktu.

2. Przez produkt rozumie siê now¹ rzecz ruchom¹ wprowadzon¹ do
obrotu, nawet jeœli zosta³a po³¹czona z inn¹ rzecz¹.

3. Przez producenta rozumie siê osobê, która w ramach prowadzo-
nej dzia³alnoœci wytwarza produkt albo umieszcza na produkcie
lub do³¹cza do niego swoje nazwisko, nazwê, znak towarowy b¹dŸ
inne odró¿niaj¹ce oznaczenie. Przez producenta rozumie siê rów-
nie¿ wytwórcê materia³u, surowca lub czêœci sk³adowej.

4. Przez importera rozumie siê osobê, która w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodze-
nia zagranicznego.

5. Przez dystrybutora (sprzedawcê) rozumie siê osobê, która uczest-
niczy w obrocie krajowym produktu.

6. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody osobo-
we lub rzeczowe bêd¹ce skutkiem u¿ycia produktu, który zosta³
wprowadzony do obrotu w okresie ubezpieczenia, a powsta³e
w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie
ubezpieczenia.

7. Przez datê wprowadzenia do obrotu rozumie siê:
1) gdy Ubezpieczonym jest producent produktu b¹dŸ wytwórca

materia³u, surowca, czêœci sk³adowej produktu - wydanie rze-
czy na skutek pierwszej czynnoœci prawnej zwi¹zanej z wpro-
wadzeniem produktu na rynek;

2) gdy Ubezpieczonym jest importer - wydanie rzeczy na skutek
pierwszej czynnoœci prawnej zwi¹zanej z wprowadzeniem pro-
duktu na rynek polski;

3) gdy Ubezpieczonym jest dystrybutor (sprzedawca) - wydanie
rzeczy przez dystrybutora (sprzedawcê) kupuj¹cemu na skutek
dokonanej miêdzy nimi czynnoœci prawnej dotycz¹cej produktu.

8. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez produkt:

a) zmodyfikowany genetycznie,
b) w postaci energii,
c) w postaci ¿ywych zwierz¹t;

2) wyrz¹dzone przez produkt wprowadzony przez Ubezpieczone-
go do obrotu nielegalnie lub poza obrêbem dzia³alnoœci objêtej
ochron¹ na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia;

3) powsta³e w nastêpstwie wprowadzenia do obrotu produktów
niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami jakoœcio-
wymi lub nieposiadaj¹cych odpowiednich certyfikatów, ate-
stów i zezwoleñ wymaganych prawem kraju, na terenie które-
go bêdzie siê odbywaæ sprzeda¿ produktu;

4) powsta³e w substancji produktu;

5) wynikaj¹ce z wprowadzaj¹cej w b³¹d reklamy, b³êdnych lub
niewystarczaj¹cych informacji na drukach zwi¹zanych z pro-
duktem (etykiety, instrukcje) lub braku tych informacji, je¿eli
obowi¹zek ich do³¹czenia wynika z przepisów prawa;

6) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.

Klauzula nr 2
OC pracodawcy

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. rozszerza zakres
ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkody
rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone pracownikom Ubezpieczonego,
a powsta³e w nastêpstwie wypadków przy pracy rozumianych zgod-
nie z ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, które zasz³y w okresie ubezpieczenia.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada za szkody bêd¹ce nastêpstwem chorób za-
wodowych.

3. Z tytu³u ubezpieczenia OC pracodawcy UNIQA TU S.A. wyp³aca
odszkodowanie pomniejszone o œwiadczenia przys³uguj¹ce upraw-
nionemu na podstawie obowi¹zuj¹cych w chwili wyp³aty przepi-
sów prawa dotycz¹cych œwiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.

4. Oprócz czynników wymienionych w § 8, na wysokoœæ sk³adki z niniej-
szej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ osób zatrudnionych przez Ubez-
pieczonego.

Klauzula nr 3
OC za szkody w nieruchomoœciach u¿ytkowanych przez Ubezpie-
czonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podob-
nego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU SA. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe wyrz¹dzone przez Ubez-
pieczonego w nieruchomoœciach, z których Ubezpieczony korzysta³
na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobnego
stosunku prawnego nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU SA. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) w gruntach wszelkiego rodzaju;
2) zwi¹zane ze zu¿yciem eksploatacyjnym;
3) zwi¹zane z u¿yciem mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Oprócz czynników wymienionych w § 8, na wysokoœæ sk³adki z ni-
niejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ nieruchomoœci, z których
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenosz¹cego pra-
wa w³asnoœci.

Klauzula nr 4
OC za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania zobowi¹zañ

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody powsta³e wskutek niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ przez Ubezpieczonego
w ramach prowadzonej dzia³alnoœci.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone wskutek powierzenia wykonania zobowi¹zañ oso-

bie nieuprawnionej lub nieposiadaj¹cej wymaganych prawem
koncesji, licencji, specjalizacji zawodowych;

2) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.

Klauzula nr 5
OC za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem pojazdów niepod-
legaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem po-
jazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, a znajduj¹cych siê w posiada-
niu Ubezpieczonego.
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2. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ szkody osobowe lub rzeczowe
powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdu lub podczas jego pracy.

3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez osoby kieruj¹ce pojazdami bez wymaga-

nych uprawnieñ;
2) wyrz¹dzone przez pojazdy niesprawne technicznie lub niepo-

siadaj¹ce wymaganych prawem atestów lub zezwoleñ dopusz-
czaj¹cych je do ruchu lub do u¿ycia (w tym do ruchu lub u¿ycia
na konkretnym terenie), o ile takie zezwolenia s¹ wymagane
przez przepisy prawa;

3) wyrz¹dzone ruchem pojazdów, które zgodnie z przepisami po-
winny byæ pilotowane, a w chwili zaistnienia wypadku ubez-
pieczeniowego wymogi pilotowania nie by³y spe³nione lub by³y
spe³nione w sposób niewystarczaj¹cy.

4. Oprócz czynników wymienionych w § 8, na wysokoœæ sk³adki z ni-
niejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ u¿ytkowanych przez Ubez-
pieczonego pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubez-
pieczeniu OC.

Klauzula nr 6
OC za szkody wyrz¹dzone przez jednego Ubezpieczonego inne-
mu Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubezpieczenia (od-
powiedzialnoœæ wzajemna)

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody wyrz¹dzone przez jednego Ubezpie-
czonego innemu Ubezpieczonemu w ramach jednej umowy ubez-
pieczenia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wy³¹cznie szkody pomiêdzy
podmiotami wymienionymi w polisie lub innym dokumencie ubez-
pieczenia.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje wy³¹cznie szkody w zakresie ubez-
pieczenia okreœlonym w umowie ubezpieczenia.

4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez pracowników pracodawcy oraz przez praco-

dawcê pracownikom, bez wzglêdu na podstawê prawn¹ zatrud-
nienia;

2) w postaci czystych strat finansowych, nawet w przypadku wy-
kupienia klauzuli 16 OC za czyste straty finansowe.

Klauzula nr 7
OC prowadz¹cego hotel lub podobny zak³ad

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz¹dzone
goœciom hotelowym w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpie-
czonego dzia³alnoœci hotelarskiej polegaj¹cej na udzielaniu goœci-
ny hotelowej.

2. Przez prowadzenie dzia³alnoœci hotelarskiej rozumie siê prowa-
dzenie hotelu, motelu, zajazdu, pensjonatu, domu wczasowego,
oœrodka wypoczynkowego, sanatorium, gospodarstwa agrotury-
stycznego.

3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody rze-
czowe polegaj¹ce na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu mienia wnie-
sionego przez goœcia hotelowego na teren hotelu lub obiektu wy-
mienionego w ust. 2. Odpowiedzialnoœæ za szkody polegaj¹ce na
utracie mienia podlegaj¹ ubezpieczeniu, o ile szkody powsta³y
w nastêpstwie kradzie¿y z w³amaniem albo rabunku.

4. Przez kradzie¿ z w³amaniem rozumie siê zabór mienia, którego
sprawca dokona³ z prawid³owo zabezpieczonego pokoju hotelo-
wego lub schowka po usuniêciu zabezpieczeñ si³¹ lub przy pomo-
cy narzêdzi.

5. Przez rabunek rozumie siê zabór mienia, dokonany przez sprawcê
przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia prze-
mocy w stosunku do Ubezpieczonego lub goœcia hotelowego:
a) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbron-

noœci,

b) przez doprowadzenie do lokalu osoby posiadaj¹cej klucze
i zmuszenie jej do otwarcia b¹dŸ te¿ otwarcie tych zabezpie-
czeñ przez sprawcê kluczami zrabowanymi.

6. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone w mieniu, które Ubezpieczony przyj¹³ do depozy-

tu, za wyj¹tkiem gotówki oraz papierów wartoœciowych prze-
chowywanych zgodnie z wymogami okreœlonymi w ust. 8 - 10
niniejszej klauzuli;

2) wyrz¹dzone w pojazdach mechanicznych i rzeczach w nich po-
zostawionych, bez wzglêdu na fakt pozostawienia tych pojaz-
dów na parkingu prowadzonym przez Ubezpieczonego;

3) wyrz¹dzone w zwi¹zku z prowadzeniem przez Ubezpieczone-
go w miejscu ubezpieczenia innej dzia³alnoœci ni¿ udzielanie
goœciny hotelowej, za wyj¹tkiem dzia³alnoœci gastronomicznej.

7. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ za mienie wniesione przez
goœcia hotelowego, które nie zosta³o oddane do depozytu, je¿eli
znajdowa³o siê ono w pokoju hotelowym, który by³ zabezpieczony
w nastêpuj¹cy sposób:
1) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do pokoju by³y za-

mkniête co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy, a klucz
by³ w wy³¹cznym posiadaniu goœcia hotelowego lub uprawnio-
nego pracownika Ubezpieczonego;

2) drzwi i okna znajdowa³y siê w nale¿ytym stanie technicznym
i by³y tak umocowane i zamkniête, ¿e wy³amanie ich lub wywa-
¿enie wymaga³o u¿ycia si³y lub narzêdzi;

3) w œcianach lub stropach nie by³o otworów umo¿liwiaj¹cych
wydostanie przedmiotów bez w³amania.

8. Za szkody w gotówce i papierach wartoœciowych UNIQA TU S.A.
ponosi odpowiedzialnoœæ o ile zosta³y spe³nione wymagania okre-
œlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji w sprawie szczegó³owych zasad i wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê¿nych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organi-
zacyjne.

9. W przypadku braku mo¿liwoœci okreœlenia dla urz¹dzenia klasy
odpornoœci na w³amanie, odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. na-
stêpuje wówczas, gdy gotówka i papiery wartoœciowe by³y prze-
chowywane w schowku w postaci szafy stalowej, stalowo-betono-
wej, pancernej lub kasety stalowej, przymocowanym do pod³o¿a
lub œciany w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego oderwanie lub otwo-
rzenie bez u¿ycia si³y i narzêdzi oraz jest ograniczona do 5 000 z³ na
jeden wypadek ubezpieczeniowy.

10. Ponadto Ubezpieczony zobowi¹zany jest do prowadzenia ewi-
dencji przyjmowanych do depozytu papierów wartoœciowych oraz
gotówki, zawieraj¹cej co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) imiê i nazwisko, adres oraz numer pokoju hotelowego osoby

deponuj¹cej;
2) dok³adny opis i okreœlenie rzeczy oraz jej wartoœæ;
3) datê przyjêcia rzeczy w depozyt;
4) podpis oddaj¹cego i przyjmuj¹cego rzecz w depozyt;
5) datê zwrotu rzeczy z depozytu;
6) podpis oddaj¹cego i przyjmuj¹cego rzecz z depozytu.

Klauzula nr 8
OC parkingów strze¿onych

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody w postaci uszkodzenia lub zniszcze-
nia mienia wyrz¹dzone kontrahentom (deponentom) w zwi¹zku
z prowadzeniem przez Ubezpieczonego parkingu strze¿onego,
a powsta³e wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
umowy o przechowanie pojazdu (opcja 1).

2. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki zakres ubezpieczenia mo¿e zostaæ
rozszerzony o odpowiedzialnoœæ za szkody okreœlone w ust. 1 po-
wsta³e wskutek rabunku lub kradzie¿y z w³amaniem (opcja 2).

3. Przez kradzie¿ z w³amaniem rozumie siê zabór mienia dokonany
przez sprawcê z zamkniêtego parkingu po:
1) usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami;
2) otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowa-

nym, innymi narzêdziami;
3) otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zosta³

zdobyty przez kradzie¿ z w³amaniem z innego lokalu lub
w wyniku rabunku.
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4. Przez rabunek rozumie siê zabór mienia, dokonany przez sprawcê
przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia prze-
mocy w stosunku do Ubezpieczonego przez doprowadzenie ich do
stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci.

5. Ubezpieczeniem objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody
powsta³e w zwi¹zku z przyjêciem na parking do przechowania
pojazdów mechanicznych, w tym ciê¿arowych.

6. Przez parking strze¿ony rozumie siê miejsce przeznaczone do par-
kowania pojazdów mechanicznych i specjalnie do tego celu przy-
stosowane, które posiada zabezpieczenie w postaci:
1) ogrodzenia trwale po³¹czonego z fundamentem;
2) oœwietlenia umo¿liwiaj¹cego dostrze¿enie pojazdu z ka¿dego

miejsca na parkingu;
3) szlabanu lub innej zapory (np. ³añcucha) blokuj¹cego wjazd

i wyjazd z parkingu;
4) ca³odobowego nadzoru zapewniaj¹cego skuteczn¹ ochronê po-

wierzonego mienia.

7. Ubezpieczenie dotyczy wy³¹cznie tych pojazdów, które zosta³y przy-
jête na parking za op³at¹ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cym cennikiem oraz
po wystawieniu stosownego potwierdzenia przyjêcia pojazdu przez
osobê prowadz¹c¹ parking lub przez ni¹ upowa¿nion¹.

8. W przypadku przechowania samochodów ciê¿arowych, przyczep
lub naczep, ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej osób pro-
wadz¹cych parkingi strze¿one obejmuje ich ³adunek tylko pod wa-
runkiem, ¿e jest on odpowiednio zabezpieczony, zaplombowany
oraz zosta³ zg³oszony obs³udze parkingu rodzaj ³adunku, jego iloœæ
oraz zosta³y przedstawione do wgl¹du obs³ugi parkingu stosow-
ne rachunki, faktury itp. £adunek, który nie jest zabezpieczony
i zaplombowany nie jest objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹.

9. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU SA. nie odpowiada za szkody:
1) wyrz¹dzone na skutek dzia³ania si³ natury, w szczególnoœci:

wichury, powodzi, gradobicia, uderzenia pioruna itp.;
2) zwi¹zane z pozostawieniem w pojeŸdzie przedmiotów nie stano-

wi¹cych jego wyposa¿enia, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 8;
3) powsta³e w nastêpstwie dokonywania drobnych napraw pojaz-

dów na terenie parkingu, je¿eli nie by³y one wykonywane w miej-
scu specjalnie do tego celu przeznaczonym i przystosowanym;

4) bêd¹ce konsekwencj¹ ra¿¹cego niedbalstwa obs³ugi parkingu
w zakresie obowi¹zku nadzoru nad powierzonym mieniem,
w tym pozostawienia parkingu bez nale¿ytego nadzoru;

5) nieprzekraczaj¹ce 500 z³.

10. Minimaln¹ sumê gwarancyjn¹ stanowi iloczyn liczby stanowisk na
parkingu oraz kwoty 1 000 z³.

11. Z zastrze¿eniem postanowieñ okreœlonych § 6, za szkody wyrz¹dzone
w jednym pojeŸdzie ze wszystkich wypadków ubezpieczeniowych
zaistnia³ych w okresie ubezpieczenia UNIQA TU S.A. mo¿e wyp³aciæ
odszkodowanie w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 100 000 z³.

12.Oprócz czynników wymienionych w § 8, na wysokoœæ sk³adki z ni-
niejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ liczba stanowisk na parkingu.

13.Osoba przyjmuj¹ca pojazd na parking ma obowi¹zek dokonania
szczegó³owych oglêdzin pojazdu, a w przypadku stwierdzenia ja-
kiegokolwiek uszkodzenia lub braków w pojeŸdzie fakt ten nale¿y
pisemnie udokumentowaæ.

14.Pojazd oddany na parking powinien byæ zabezpieczony w sposób
przewidziany konstrukcj¹ pojazdu, a w szczególnoœci powinien
mieæ:
1) zamkniête wszystkie drzwi i okna oraz baga¿nik;
2) wy³¹czony zap³on;
3) zgaszone œwiat³a i inne odbiorniki pr¹du (z wyj¹tkiem auto

alarmu);
4) za³¹czone istniej¹ce urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce.

15. Obs³uga parkingu ma obowi¹zek przestrzegania zakazu palenia
tytoniu na terenie parkingu.

16. Naruszenie któregokolwiek z obowi¹zków okreœlonych w ust. 13 -
14 mo¿e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty czêœci lub ca³oœci odszkodo-
wania, je¿eli niedope³nienie obowi¹zku mia³o wp³yw na powsta-
nie szkody lub jej rozmiar albo na ustalenie okolicznoœci powstania
szkody lub wysokoœci odszkodowania.

Klauzula nr 9
OC za szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody wyrz¹dzone przez podwykonawców,
którym Ubezpieczony powierzy³ wykonanie zobowi¹zania, o ile
zosta³a wykupiona klauzula OC za szkody powsta³e wskutek nie-
wykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e wskutek przyjêcia przez Ubezpieczonego lub jego

podwykonawców umownego zwiêkszenia odpowiedzialnoœci
poza zakres wynikaj¹cy z przepisów prawa;

2) wyrz¹dzone wskutek u¿ycia maszyn, urz¹dzeñ niesprawnych
technicznie lub nieposiadaj¹cych wymaganych prawem ate-
stów lub zezwoleñ dopuszczaj¹cych je do u¿ycia;

3) powsta³e wskutek powierzenia przez podwykonawcê wykona-
nia zobowi¹zania kolejnemu wykonawcy;

4) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji lub rêkojmi.

3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwa-
rancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia³
w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.

4. Oprócz czynników wymienionych w § 8, na wysokoœæ sk³adki z ni-
niejszej klauzuli ma wp³yw równie¿ iloœæ podwykonawców, z któ-
rych us³ug korzysta Ubezpieczony.

Klauzula nr 10
OC za szkody spowodowane awari¹ urz¹dzeñ wodno kanalizacyj-
nych i centralnego ogrzewania

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowa-
ne awari¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyj-
nych i centralnego ogrzewania.

2. Przez awariê urz¹dzeñ i instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralne-
go ogrzewania rozumie siê samoistne pêkniêcie lub zamarzniêcie
przewodów i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych lub central-
nego ogrzewania znajduj¹cych siê wewn¹trz u¿ytkowanego budynku
lub lokalu, powoduj¹ce szkodê bezpoœrednio w tych instalacjach.

3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody wyrz¹dzone wskutek nie-
dope³nienia przez Ubezpieczonego obowi¹zków kontroli i przegl¹-
dów instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania prze-
widzianych odpowiednimi przepisami prawa.

4. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwa-
rancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz
udzia³ w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpiecze-
nia.

Klauzula nr 11
OC w mieniu przechowywanym

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe polegaj¹ce na utracie, uszko-
dzeniu, zniszczeniu mienia przyjêtego przez Ubezpieczonego na
przechowanie w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci,
a powsta³e podczas przechowywania tego mienia.

2. Odpowiedzialnoœæ za szkody polegaj¹ce na utracie mienia podle-
gaj¹ ubezpieczeniu, o ile szkody powsta³y w nastêpstwie kradzie¿y
z w³amaniem albo rabunku.

3. Przez kradzie¿ z w³amaniem rozumie siê zabór mienia, którego
sprawca dokona³ z prawid³owo zabezpieczonego pomieszczenia
po usuniêciu zabezpieczeñ si³¹ lub przy pomocy narzêdzi.

4. Przez rabunek rozumie siê zabór mienia, dokonany przez sprawcê
przy u¿yciu przemocy lub groŸby natychmiastowego u¿ycia prze-
mocy w stosunku do Ubezpieczonego:
a) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbron-

noœci,
b) doprowadzenie do lokalu osoby posiadaj¹cej klucze i zmusze-

nie jej do otwarcia b¹dŸ te¿ otwarcie tych zabezpieczeñ przez
sprawcê kluczami zrabowanymi.
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5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonym w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez podwykonawców;
2) w mieniu, które nie by³o zabezpieczone zgodnie z warunkami

umowy przechowania;
3) w pojazdach.

6. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwa-
rancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia³
w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.

Klauzula nr 12
OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czysz-
czeniu

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe w mieniu poddanym obrób-
ce, naprawie lub czyszczeniu przez Ubezpieczonego w ramach pro-
wadzonej przez niego dzia³alnoœci, a powsta³e w czasie od przyjê-
cia mienia w celu wykonania obróbki, naprawy lub czyszczenia do
chwili jego wydania.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wyrz¹dzone przez podwykonawców;
2) wyrz¹dzone w wyniku wykonywania obróbki, naprawy lub czysz-

czenia przez osoby nieupowa¿nione;
3) które mog¹ zostaæ naprawione w ramach gwarancji i rêkojmi.

3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwa-
rancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz
udzia³ w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpiecze-
nia

Klauzula nr 13
OC za szkody w rzeczach ruchomych u¿ytkowanych przez Ubez-
pieczonego na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, leasingu lub
innego podobnego stosunku nieprzenosz¹cego prawa w³asnoœci

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe wyrz¹dzone przez Ubez-
pieczonego w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzy-
sta³ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innego podobne-
go stosunku prawnego.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wynik³e z normalnego zu¿ycia rzeczy ruchomych;
2) powsta³e w pojazdach oraz ich wyposa¿eniu i rzeczach pozo-

stawionych w tych pojazdach;
3) w sprzêcie elektronicznym lub komputerowym;
4) w wyrobach ze szk³a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych,

chyba ¿e stanowi¹ czêœæ sk³adow¹ ubezpieczanych rzeczy.

3. W odniesieniu do niniejszej klauzuli zastosowanie maj¹ suma gwa-
rancyjna, limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz udzia³
w³asny okreœlone dla zakresu podstawowego ubezpieczenia.

Klauzula nr 14
OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego (po-
szkodowanego) powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania wadli-
wego produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczami
pochodz¹cymi od poszkodowanego

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem postanowieñ klau-
zuli nr 1 - OC za produkt, UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody poniesione przez producenta wyrobu
finalnego powsta³e wskutek po³¹czenia lub zmieszania wadliwe-
go produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego z rzeczami po-
chodz¹cymi od poszkodowanego.

2. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie okre-
œlonym w ust. 1 jest wykupienie Klauzuli nr 1- OC za produkt.

3. UNIQA TU S.A. obejmuje w ramach niniejszej klauzuli ochron¹
ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ za szkody polegaj¹ce na znisz-
czeniu lub uszkodzeniu wyrobu finalnego po³¹czonego lub zmie-
szanego z wadliwym produktem dostarczonym przez Ubezpieczo-
nego, z wy³¹czeniem kosztów poniesionych na zakup wadliwego
produktu pochodz¹cego od Ubezpieczonego.

4. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ograniczona jest do:
1) strat zwi¹zanych ze zmniejszeniem lub utrat¹ wartoœci produk-

tu finalnego;
2) kosztów poniesionych przez poszkodowanego w celu wytwo-

rzenia produktu finalnego, z wy³¹czeniem kosztów poniesionych
na zakup wadliwego produktu, je¿eli produkt finalny utraci³
wartoœæ;

3) kosztów poniesionych w celu naprawy produktu finalnego sta-
nowi¹cych ró¿nicê ceny sprzeda¿y wyrobu finalnego w stanie
nieuszkodzonym i ceny wadliwego produktu finalnego pod
warunkiem, ¿e naprawa wyrobu finalnego jest mo¿liwa i eko-
nomicznie uzasadniona;

4) utracone korzyœci wynikaj¹ce z koniecznoœci sprzeda¿y produk-
tu finalnego po cenie obni¿onej stanowi¹ce ró¿nicê ceny sprze-
da¿y wyrobu finalnego w stanie nieuszkodzonym i ceny wadli-
wego produktu finalnego.

5. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU oraz
klauzuli nr 1 - OC za produkt, UNIQA TU S.A. nie odpowiada
równie¿ za:
1) koszty lub straty wynik³e z opóŸnieñ jakiegokolwiek rodzaju;
2) utracone korzyœci, które poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ gdy-

by produkt nie by³ wadliwy, inne ni¿ okreœlone w ust. 4 pkt 4;
3) koszty transportu, koszty sk³adowania i utylizacji wadliwego

produktu finalnego.

Klauzula 15
OC za szkody w œrodowisku naturalnym

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody w œrodowisku naturalnym.

2. Ubezpieczony jest zobowi¹zany do przestrzegania obowi¹zuj¹-
cych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.

3. UNIQA TU S.A. obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody powsta-
³e w œrodowisku naturalnym, wyrz¹dzone osobom trzecim, polega-
j¹ce na spowodowaniu œmierci, uszkodzeniu cia³a, rozstroju zdro-
wia albo zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, ujawnione w okresie
ubezpieczenia, wynikaj¹ce z wy³adowania, rozproszenia, wypusz-
czenia, wydzielenia siê dymu, oparów, sadz, kwasów, zasad, tok-
sycznych chemikaliów (p³ynnych lub gazowych), zbêdnych materia-
³ów lub innych substancji zanieczyszczaj¹cych glebê, atmosferê b¹dŸ
zbiornik wodny w przypadku, gdy:
1) zdarzenie powsta³o w ramach ubezpieczonej dzia³alnoœci go-

spodarczej i zosta³o potwierdzone protoko³em s³u¿by ochrony
œrodowiska, stra¿y po¿arnej lub policji;

2) przyczyn¹ wy³adowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozpro-
szenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nag³e,
niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy
zachowaniu nale¿ytej starannoœci w prowadzeniu przedsiêbior-
stwa;

3) pocz¹tek zdarzenia wyrz¹dzaj¹cego szkodê mia³ miejsce w okre-
sie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powsta³a i ujawni³a siê
w okresie ubezpieczenia w ci¹gu 72 godzin licz¹c od pocz¹tku
zdarzenia.

4. Naruszenie obowi¹zku okreœlonego w ust. 2 mo¿e skutkowaæ od-
mow¹ wyp³aty czêœci lub ca³oœci odszkodowania, je¿eli niedope³-
nienie obowi¹zku mia³o wp³yw na powstanie szkody lub jej roz-
miar.

Klauzula 16
OC za czyste straty finansowe

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody w postaci czystych strat finansowych.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) zwi¹zane z dzia³alnoœci¹:

a) polegaj¹c¹ na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowa-
niu, pracach budowlanych lub monta¿owych, kontroli, wy-
cenie, kosztorysowaniu,

b) bankow¹ lub ubezpieczeniow¹,
c) leasingow¹,
d) dotycz¹c¹ przetwarzania danych, instalacji oraz b³êdnym

funkcjonowaniem oprogramowania,
e) ksiêgowo lub finansow¹,
f) reklamow¹,
g) poœredników turystycznych i organizatorów turystyki;
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2) zwi¹zane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju p³atnoœci;
3) wynikaj¹ce z niedotrzymania terminów;
4) powsta³e w wyniku utraty dokumentów, pieniêdzy, papierów

wartoœciowych;
5) zwiazane z odpowiedzialnoœci¹ z tytu³u sprawowania funkcji

cz³onka w³adz sp³óki kapita³owej;
6) zwi¹zane ze stosunkiem pracy.

Klauzula 17
OC za szkody spowodowane przez niedostarczenie energii lub
dostarczenie energii o niew³aœciwych parametrach

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody spowodowane przez niedostarczenie
energii lub dostarczenie energii o niew³aœciwych parametrach.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) wynikaj¹ce z przekroczenia terminów i kosztów ustalonych

w umowie;
2) powsta³e w wyniku u¿ywania energii niezgodnie z jej przezna-

czeniem;
3) wynikaj¹ce z braku nale¿ytego utrzymania urz¹dzeñ wytwarza-

j¹cych i przetwarzaj¹cych, przesy³aj¹cych energiê;
4) wynikaj¹ce z przyjêcia zobowi¹zañ niewspó³miernych do mo¿-

liwoœci wytwórczych i przesy³owych Ubezpieczonego.

Klauzula 18
OC za szkody zwi¹zane z usuniêciem produktu wadliwego i za-
st¹pienie go produktem wolnym od wad

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody zwi¹zane z usuniêciem produktu wa-
dliwego i zast¹pienie go produktem wolnym od wad.

2. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do kosztów poniesio-
nych przez osobê trzeci¹ w celu:
1) poszukiwania przyczyny szkody po stwierdzeniu wad;
2) usuniêcia, oczyszczenia, demonta¿u wadliwego produktu;
3) powtórnego monta¿u, zamocowania produktu niewadliwego.

3. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie okre-
œlonym w ust. 1 i 2 jest wykupienie Klauzuli nr 1- OC za produkt.

4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody i koszty:
1) wynikaj¹ce z niew³aœciwego monta¿u;
2) dostawy, transportu;
3) produktu niewadliwego.

Klauzula 19
OC za szkody powsta³e w zwi¹zku z przeprowadzaniem jazd próbnych

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody zwi¹zane z przeprowadzaniem przez
Ubezpieczonego jazd próbnych odbywaj¹cych siê w odleg³oœci
nie przekraczaj¹cej 15 km od miejsca prowadzenia ubezpieczanej
dzia³alnoœci.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) osobowe;
2) wynikaj¹ce z ra¿¹cego naruszenia przepisów ruchu drogowe-

go, tj. wjazdu na skrzy¿owanie przy czerwonym œwietle, nie-
przestrzegania znaku STOP, wyprzedzania w miejscu niedo-
zwolonym, przekroczenia dozwolonej prêdkoœci o co najmniej
20 km/h, wymuszenia pierwszeñstwa przejazdu;

3) wyrz¹dzone przez osoby nieposiadaj¹ce odpowiednich upraw-
nieñ do kierowania pojazdem.

Klauzula 20
OC organizatora za szkody powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹
imprez niepodlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody zwi¹zane z organizacj¹ imprez nie
podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu OC organizatora
imprez masowych.

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrz¹dzone uczestnikom imprezy,
a powsta³e w miejscu i czasie trwania imprezy.

3. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody:
1) powsta³e w zwi¹zku z pokazami pirotechnicznymi (sztuczne

ognie, fajerwerki);
2) wyrz¹dzone zawodnikom, wykonawcom, sêdziom uczestnicz¹-

cym w imprezie;
3) wyrz¹dzone Policji, Stra¿y Po¿arnej, s³u¿bom ochrony, s³u¿bom

medycznym;
4) wyrz¹dzone w zwi¹zku z nieodbyciem siê imprezy;
5) powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprez obejmuj¹cych sporty:

a) ekstremalne,
b) motorowe,
c) lotnicze.

Klauzula 21
OC za szkody powsta³e wskutek wady rzeczy wytworzonych lub pod-
danych obróbce przy wykorzystaniu maszyn lub urz¹dzeñ wypro-
dukowanych, dostarczonych, naprawionych, konserwowanych przez
Ubezpieczonego (klauzula maszynowa)

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem postanowieñ klau-
zuli nr 1 - OC za produkt, UNIQA TU S.A. rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o szkody powsta³e wskutek wady rzeczy wy-
tworzonych lub poddanych obróbce przy wykorzystaniu maszyn
lub urz¹dzeñ wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych,
konserwowanych przez Ubezpieczonego.

2. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie okre-
œlonym w ust. 1 jest wykupienie Klauzuli nr 1 - OC za produkt.

3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ograniczona jest do:
1) strat zwi¹zanych ze zmniejszeniem lub utrat¹ wartoœci wytwo-

rzonej lub poddanej obróbce rzeczy;
2) kosztów poniesionych przez poszkodowanego w celu wytwo-

rzenia lub obróbki rzeczy;
3) kosztów poniesionych w celu naprawy produktu stanowi¹cych

ró¿nicê ceny sprzeda¿y wyrobu w stanie nieuszkodzonym i ceny
wadliwego produktu pod warunkiem, ¿e naprawa wyrobu final-
nego jest mo¿liwa i ekonomicznie uzasadniona;

4) utracone korzyœci wynikaj¹ce z koniecznoœci sprzeda¿y produk-
tu po cenie obni¿onej stanowi¹ce ró¿nicê ceny sprzeda¿y wyro-
bu w stanie nieuszkodzonym i ceny wadliwego produktu.

4. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU oraz
klauzuli nr 1 - OC za produkt UNIQA TU S.A. nie odpowiada rów-
nie¿ za:
1) koszty lub straty wynik³e z opóŸnieñ jakiegokolwiek rodzaju;
2) utracone korzyœci, które poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ gdy-

by produkt nie by³ wadliwy, inne ni¿ okreœlone w ust. 3 pkt 4.
3) koszty transportu, koszty sk³adowania i utylizacji wadliwego

produktu.

Klauzula 22
OC za szkody wyrz¹dzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z wy³¹czeniem USA, Kanady, Australii

1. Na podstawie niniejszej klauzuli UNIQA TU S.A. udziela ochrony
ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe bêd¹ce na-
stêpstwem wypadków ubezpieczeniowych zasz³ych poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w OWU, UNIQA
TU S.A. nie odpowiada równie¿ za szkody bêd¹ce nastêpstwem
wypadków ubezpieczeniowych zasz³ych na terytorium USA, Kanady,
Australii.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹
Zarz¹du UNIQA TU S.A. 120/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku i maj¹
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 wrzeœnia
2009 roku.
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