Ogólne warunki ubezpieczenia

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(Dział II Grupa 13)
Zatwierdzone uchwałą Zarządu TUW-CUPRUM nr 183/2019 z dnia 29.11.2019

tuw-cuprum.pl

INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH
WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze postanowienia zostały zamieszczone w następujących jednostkach redakcyjnych:
1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:
•

§3 ust.1- 3 w związku z §2 pkt 2,3,12, 13, 16,

•

§4 ust. 1 – 3, 5, w związku z §2 pkt 2, 3, 5, 16, 17, 18,

•

§5 w związku z §2 pkt 2, 3, 11, 16,

•

§7 ust.2 w związku z §2 pkt 16,

•

§7 ust.2,

•

§8 ust.4 i 5 w związku z §2 pkt 2, 3, 11, 16,

•

§17 ust.9 w związku z §2 pkt 2,3,

•

Klauzula Nr 1 w związku z §2 pkt 8, 18,

•

Klauzula Nr 2 ust.1-2 w związku z §2 pkt 2,3,7,12, 13, 17,

•

Klauzula Nr 3 ust.1-3 w związku z §2 pkt 5, 17,

•

Klauzula Nr 4 ust.1 w związku z §2 pkt 13, 17,

•

Klauzula Nr 5 ust. 1 w związku z §2 pkt 13, 17,

•

Klauzula Nr 6 ust.1 w związku z §2 pkt 13, 17,

•

Klauzula Nr 7 ust.1 w związku z §2 pkt 13,17,

•

Klauzula Nr 8 ust.1 -2 w związku z §2 pkt 13, 17,

•

Klauzula Nr 9 ust.1 -2 w związku z §2 pkt 16, 17,

•

Klauzula Nr 10 ust.1-2 w związku z §2 pkt 6, 17,

•

Klauzula Nr 11 ust.1-3,

•

Klauzula Nr 12 ust.1-3 w związku z §2 pkt 8, 9, 10, 17, 18,

•

Klauzula Nr 13 ust.1-3 w związku z §2 pkt 8, 17,

•

Klauzula Nr 14 ust. 1 w związku z §2 pkt 5,8,

•

Klauzula Nr 15 ust. 1-3 w związku z §2 pkt 5, 8, 17,

•

Klauzula Nr 16 ust. 1 w związku z §2 pkt 17,
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•

Klauzula Nr 17 ust. 1,

•

Klauzula Nr 18 ust. 1,

•

Klauzula Nr 19 ust. 1 w związku z §2 pkt 16, 17,

•

Klauzula Nr 20 ust. 1 w związku z §2 pkt 13.

2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia:
•

§1 ust.3 pkt 2 i 3,

•

§5 w związku z §2 pkt 2,3, 16,

•

§6 w związku z §2 pkt 1, 2, 3, 7, 15, 16, 17,

•

§7 ust.1 w związku z §2 pkt 6, 7, 8, 16, 17,

•

§8 ust.1 - 3 w związku z §2 pkt 2, 3, 11, 18, 19,

•

§11 ust.2 w związku z §11 ust.1, §2 pkt 16,

•

§ 16 ust.6 w związku z §16 ust.1-5, §2 pkt 2, 3, 16,

•

§ 17 ust.7 w związku z §2 pkt 2, 3,

•

Klauzula nr 2 ust.3,

•

Klauzula Nr 3 ust.4,

•

Klauzula Nr 4 ust.2 w związku z §2 pkt 17,

•

Klauzula Nr 5 ust.2 w związku z §2 pkt 17,

•

Klauzula Nr 6 ust. 2 w związku z §2 pkt 17,

•

Klauzula Nr 7 ust. 2 i 3 w związku z §2 pkt 16, 17,

•

Klauzula Nr 8 ust.3 i 4 w związku z §2 pkt 16, 17,

•

Klauzula Nr 9 ust. 3,

•

Klauzula Nr 11 ust.4,

•

Klauzula Nr 12 ust.4 i 5 § ust. w związku z §2 pkt 5, 8, 12, 13, 17,

•

Klauzula Nr 13 ust.4 w związku z §2 pkt 8,

•

Klauzula Nr 14 ust.2 i 3 w związku z §2 pkt 8, 17,

•

Klauzula Nr 15 ust.4,

•

Klauzula Nr 16 ust.2,

•

Klauzula Nr 17 ust.2,

•

Klauzula Nr 18 ust.2 w związku z §2 pkt 17,

•

Klauzula Nr 19 ust.2 w związku z §2 pkt 17.

3) koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z
aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
•

§1 ust.3 pkt
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych "CUPRUM" (TUW-CUPRUM) zwane dalej również Towarzystwem a członkami Towarzystwa oraz osobami nie będącymi członkami zwanymi dalej ubezpieczającymi.

2.

Umowy ubezpieczenia z członkami Towarzystwa
zawiera się na zasadach wzajemności członkowskiej.

3.

Zasady wzajemności członkowskiej realizowane są
poprzez zwroty składek, dopłaty do składek lub
zmniejszenie świadczeń Towarzystwa na rzecz
członków z tytułu ubezpieczenia za dany rok obrotowy w grupach ubezpieczeń poszczególnych
związków wzajemności członkowskiej:
1)

W przypadku wystąpienia dodatniego wyniku
technicznego w danej grupie ubezpieczeń bez uwzględnienia zmiany stanu rezerw na
zwrot składek dla członków - ubezpieczonym
na zasadach wzajemności członkowskiej przysługuje zwrot składek do wysokości utworzonej rezerwy na zwrot składek dla członków za
dany rok obrotowy.

2)

W przypadku wystąpienia ujemnego wyniku
technicznego w danej grupie ubezpieczeń,
ubezpieczeni na zasadach wzajemności członkowskiej mogą być zobowiązani do dokonania
dopłat do składek do wysokości ujemnego wyniku technicznego za dany rok obrotowy bądź
może nastąpić zmniejszenie świadczeń Towarzystwa na rzecz członków z tytułu ubezpieczenia.

3)

Zmniejszenie świadczeń na rzecz członków z
tytułu ubezpieczenia może wystąpić wyłącznie
w odniesieniu do ubezpieczonych na zasadach wzajemności, wobec których wyklucza
się ich udział w pokrywaniu straty w technicznym rachunku ubezpieczeń poprzez dopłaty
do składek.

4.

Do umów zawieranych z osobami niebędącymi
członkami TUW-CUPRUM nie mają zastosowania
przepisy ust. 3.

5.

W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być
wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w
niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Towarzystwo
przedstawia ubezpieczającemu na piśmie różnicę

między postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
7. W przypadku, gdy dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez
niego oferty lub od OWU, Towarzystwo obowiązane
jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przed zawarciem umowy. Ubezpieczającemu
przysługuje siedmiodniowy termin do zgłoszenia
sprzeciwu. W braku sprzeciwu uważa się, że umowa
doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu
ubezpieczenia następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do złożenia sprzeciwu.
8. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia.
9. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawiera w imieniu
ubezpieczającego przedstawiciel, obowiązki ubezpieczającego związane z zawarciem umowy ubezpieczenia określone w § 10 i 11 niniejszych warunków ciążą również na przedstawicielu i obejmują
ponadto okoliczności jemu znane.
10. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). Obowiązki informacyjne obciążają Ubezpieczonego, o
ile wiedział on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek. W przypadku braku powiadomienia Ubezpieczonego o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek, Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować o tym TUW-CUPRUM niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony może
żądać, aby TUW-CUPRUM udzieliło mu informacji o
postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. Ubezpieczony uprawniony jest do żądania należnego
świadczenia bezpośrednio od TUW-CUPRUM.
11. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlegają przepisom polskiego prawa cywilnego.
12. Zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje ryzyka
określone w załączniku do Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Dział II
Grupa 13.

DEFINICJE
§2
Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć:
1. czysta strata finansowa - uszczerbek majątkowy
nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;
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2. franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, kwotowo lub kwotowo procentowo wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego; z zastrzeżeniem, że franszyzy redukcyjnej
nie potrąca się od odszkodowania za szkodę na
osobie;
3. odszkodowanie – świadczenie pieniężne przysługujące od TUW-CUPRUM uprawnionemu w razie
zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w zakresie objętym umową ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o franszyzę redukcyjną, o ile została przewidziana w umowie ubezpieczenia;
4. osoba bliska – małżonek, konkubent, wstępny,
zstępny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb,
teść, teściowa, zięć, synowa, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego;
5. osoba trzecia – każda osoba nie będąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;
6. podwykonawca – przedsiębiorca, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy,
usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich
umowie;
7. pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez
ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną
jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także
praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu
ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy;
8. produkt – rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; a także zwierzęta i energia,
sprzedane lub dostarczone przez Ubezpieczającego;
9. wprowadzenie produktu do obrotu – chwila faktycznej trwałej lub okresowej utraty władztwa nad
produktem przez producenta;
10. przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
11. suma gwarancyjna - określona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności TUW-CURUM;
12. szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w

tym także utracone korzyści poszkodowanego,
które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
13. szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym
także utracone korzyści poszkodowanego, które
mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
14. szkoda seryjna - traktowanie łącznie jako jedna
szkoda, wszystkie szkody spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z tej samej przyczyny; TUW-CUPRUM ponosi odpowiedzialność za
szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych powodujących szkody traktowane
jako szkoda seryjna, miał miejsce w okresie ubezpieczenia.
15. terroryzm – wszelkiego rodzaju działanie skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na
celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności
lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub społecznych;
16. ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą
prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia;
17. ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której odpowiedzialność cywilna objęta jest
ochroną ubezpieczeniową;
18. wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody w postaci w postaci
śmierci, uszkodzenia ciała, doznania rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy,
19. podlimit - kwota zawierająca się w sumie gwarancyjnej, stanowiąca limit ograniczający maksymalną
odpowiedzialność TUW-CUPRUM z tytułu ryzyk
określonych w poszczególnych klauzulach dodatkowych, określonego rodzaju szkód bądź z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania ubezpieczającego, które mogą powstać, gdy w związku z
prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności została, w następstwie
czynu niedozwolonego wyrządzona szkoda na osobie bądź rzeczowa osobie trzeciej, którą ubezpieczający ma obowiązek naprawić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ |STRONA 4 Z 18

2. Na odrębnie uzgodnionych warunkach ochroną
ubezpieczeniową może być objęta odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej).
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Towarzystwo
udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczającego.
4. Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są roszczenia osób poszkodowanych (uprawnionych) powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie
trwania ubezpieczenia i zgłoszonych przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§4
1.

Towarzystwo zobowiązane jest z tytułu umowy
ubezpieczenia OC do:
1)

zapłaty przysługującego poszkodowanemu
odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, z zastrzeżeniem
§ 6,

2)

zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych w
celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody,

3)

pokrycia kosztów obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sprawie prowadzonej na polecenie lub za zgodą Towarzystwa.

2.

Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

3.

Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji, za
opłatą dodatkowej składki, poprzez zastosowanie
klauzul wymienionych w Załączniku Nr 1 do owu.

4.

Ustalony w umowie zakres ubezpieczenia określa
się w dokumencie ubezpieczeniowym.

5.

O ile nie umówiono się inaczej ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego
za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Towarzystwo zobowiązane jest do zapłaty odszkodowania oraz kosztów określonych w § 4 ust. 1 pkt.
2 i 3 w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, najwyżej jednak do wysokości zastrzeżonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§6

1.

TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego
oraz jego pracowników i osób za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na podstawie
art. 429 i 430 kodeksu cywilnego,
2) jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami
prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności),
3) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego
i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,
4) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego,
w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu, powstałe
wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu
lub dioksan,
5) wyrządzone przez osoby będące w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
6) powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska oraz regulowane przepisami Dyrektywy
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 2,
7) które nie przekraczają kwoty stanowiącej równowartość 50 USD według średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia,
8)
a) wyrządzone osobom, za które ubezpieczający
ponosi odpowiedzialność, w tym pracownikom zatrudnionym przez ubezpieczającego,
niezależnie od podstawy zatrudnienia,
b)

9)

wyrządzone w zakresie przewidzianym w art.
445 i 446 k.c. członkom rodzin osób wymienionych w § 6 pkt 8a.
będące następstwem wypadków powstałych
wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek i rozruchów, strajków niepokojów społecznych, aktów terroryzmu,

10) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa geologicznego i górniczego,
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11) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, do zawarcia których Ubezpieczający zobowiązany jest mocą przepisów ustawy lub
przepisów wykonawczych, z tytułu: wykonywania określonego zawodu lub czynności,
prowadzenia określonego rodzaju działalności lub posiadania określonego mienia (w tym
pojazdów mechanicznych),
12) polegające na zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
13) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów i znaków towarowych,
14) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar
pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań z tytułu odstąpienia od umów, podatków, należności publiczno-prawnych i opłat manipulacyjnych,
15) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,
16) wynikające z umownego rozszerzenia odpowiedzialności ponad zakres określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
17) będące czystymi stratami finansowymi.
18) związane z wykonywaniem określonego zawodu (tzw. odpowiedzialność cywilna zawodowa) oraz wynikające z umowy przewozu.
§7
1.

O ile zakres ochrony nie został rozszerzony przez
włączenie odpowiednich klauzul zawartych w Załączniku Nr 1 do owu, TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody:
1)

wyrządzone pracownikom ubezpieczonego,
powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,

2)

powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub
gruntu,

3)

4)

5)

wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że zawarto
ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej,
związane z udziałem ubezpieczającego we
władzach spółek prawa cywilnego lub handlowego,
spowodowane wadliwym produktem, którego
producentem, importerem, dystrybutorem
lub sprzedawcą jest ubezpieczający,

6)

powstałe wskutek wadliwie wykonanych przez
ubezpieczającego robót lub usług, chyba, że
zawarto ubezpieczenie odpowiedzialności
kontraktowej, której przedmiotem były roboty
lub usługi,

7)

powstałe w następstwie działania urządzeń
wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, chyba że umówiono się inaczej,

8)

powstałe w związku z zarobkowym prowadzeniem przez ubezpieczającego hoteli lub podobnych zakładów (k.c. art. 846 do 852) chyba
że umówiono się inaczej,

9)

wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczeniową,

10) wyrządzone uczestnikom imprezy w wyniku
przeprowadzenia imprezy,
11) spowodowane działaniem materiałów wybuchowych i fajerwerków,
12) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
13) powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia
lub innych czynności w ramach usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,
14) powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
15) wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego,
2. Na podstawie wniosku ubezpieczającego i za opłatą
dodatkowej składki, ryzyka o jakich mowa w ust.1
mogą być objęte zakresem ubezpieczenia.
3. Szkody wymienione w ust. 1 zostają objęte ochroną
ubezpieczeniową tylko w takim zakresie, w jakim
zostało to ustalone w treści klauzuli.

SUMA GWARANCYJNA, SKŁADKA
§8
1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
TUW-CUPRUM w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie
ubezpieczenia.
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2. W ramach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust.
1, w poszczególnych umowach ubezpieczenia
mogą być wyodrębnione podlimity kwotowe określające granice odpowiedzialności TUW-CUPRUM
za szkody, na które limity zostały ustanowione.
3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 powoduje
zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz podlimitów o
wypłaconą kwotę.
4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający, w porozumieniu z Towarzystwem, może
uzupełnić sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego
odszkodowania lub kosztów wymienionych w § 4
ust. 1 pkt. 2 i 3.
5. Za zgodą TUW-CUPRUM Ubezpieczający może podwyższyć lub uzupełnić sumę gwarancyjną opłacając
dodatkową składkę.
§9
1. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie
taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, zakresu ubezpieczenia oraz
czasu trwania odpowiedzialności TUW-CUPRUM.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki
jednorazowo lub w ratach, w wysokości i terminach
określonych w dokumencie ubezpieczenia.
3. Składki nie podlegają indeksacji.
4. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za
sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej
zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w
której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak
niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W
razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana
jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty
uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na
właściwy rachunek TUW-CUPRUM, pod warunkiem,
że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się
wystarczająca ilość wolnych środków. W innym
przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której
pełna kwota składki lub jej raty znalazła się na rachunku TUW-CUPRUM w taki sposób, że mogło nią
dysponować.
UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 10

1.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia dokumentu ubezpieczenia i określenia należnej składki.

2.

Wniosek o ubezpieczenie powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) nazwę i adres ubezpieczającego,
2) okres ubezpieczenia,
3) wysokość sumy gwarancyjnej,
4) rodzaj prowadzonej działalności, z którą związana jest odpowiedzialność cywilna mająca być
przedmiotem ubezpieczenia,
5) określenie zakresu, który
ochroną ubezpieczeniową

ma

być

objęty

§ 11
1. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu (wniosku) o
ubezpieczenie lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podać Towarzystwu wszystkie
znane mu okoliczności, o które TUW-CUPRUM zapytywał przed zawarciem umowy. Jeżeli w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia okoliczności o których mowa powyżej uległy zmianie, ubezpieczający
zobowiązany jest zawiadomić o tych zmianach Towarzystwo niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
2. TUW-CUPRUM nie ponosi odpowiedzialności za
skutki okoliczności, które z winy umyślnej z naruszeniem ust.1 nie zostały podane do wiadomości
Towarzystwa.
§ 12
1. TUW-CUPRUM może uzależnić zawarcie umowy
ubezpieczenia od wyników analizy ryzyka przeprowadzonej przez Towarzystwo lub inną wyspecjalizowaną jednostkę w zakresie szacunku ryzyka.
2. TUW-CUPRUM zobowiązane jest potwierdzić na piśmie zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem
ubezpieczenia.
3. W przypadku, gdy TUW-CUPRUM ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki
za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
§ 13
1. Umowy ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub na okresy krótsze.
2. Odpowiedzialność TUW-CUPRUM rozpoczyna się
od dnia następnego po zawarciu umowy, jednak
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nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu
składki ubezpieczeniowej, chyba że w umowie przewidziano inny termin początku odpowiedzialności.
§ 14
1. Jeżeli w ubezpieczeniu rocznym ubezpieczający
albo Towarzystwo nie wysłało na dwa miesiące
przed upływem okresu ubezpieczenia drugiej stronie listem poleconym oświadczenia, że nie zawrze
umowy na kolejny okres lub przed końcem okresu
ubezpieczenia nie złoży wniosku na okres następny, to przez zapłacenie 1/12 dotychczasowej
rocznej składki do 10-go dnia każdego miesiąca, odpowiedzialność TUW-CUPRUM przedłuża się w dotychczasowym zakresie na kolejne okresy miesięczne, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Towarzystwo doręcza ubezpieczającemu tzw. polisę prolongacyjną
za każdy miesiąc, za który opłacono składkę potwierdzającą kontynuowanie odpowiedzialności na
dotychczasowych warunkach.
3. W razie złożenia wniosku na kolejny okres roczny w
trakcie kontynuowania ubezpieczenia na podstawie polis prolongacyjnych, odpowiedzialność TUWCUPRUM w zakresie w nim określonym rozpoczyna
się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wniosek został złożony.

WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 15
1. Zakończenie okresu ubezpieczenia następuje poprzez wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego dokonane w formie pisemnej z zachowaniem
6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia, które
może być skrócone za zgodą obu stron.
2. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, a
w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3. Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony Ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach określonych przepisami prawa, a także z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia
z ważnych powodów, za które uważa się: utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia działalności, zmianę profilu działalności Ubezpieczającego, a w przypadku
ubezpieczenia na cudzy rachunek – Ubezpieczonego.

4. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w
terminie kolejnej raty składki może powodować
ustanie odpowiedzialności TUW-CUPRUM, o ile po
upływie terminu wezwało ono Ubezpieczającego
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje
ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została uiszczona.
5. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia
przed upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot
składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU
POWSTANIA SZKODY
§ 16
1. W razie powstania szkody ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych środków w
celu jej zmniejszenia oraz – w miarę możliwości ustalić okoliczności i sprawcę wypadku.
2. Wniosek z roszczeniem o odszkodowanie osoby
poszkodowanej wraz z posiadanymi dokumentami
dotyczącymi powstania i szacowanego rozmiaru
szkody, należy niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 14
dni od daty powzięcia wiadomości o szkodzie –
przekazać do Towarzystwa.
3. Ubezpieczający nie może bez zgody Towarzystwa
podejmować żadnych działań zmierzających do zaspokojenia lub uznania roszczenia poszkodowanego.
4. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia
wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz pomocy Towarzystwu w ustaleniu okoliczności i rozmiaru
szkody.
5. W przypadku wystąpienia przez poszkodowanego z
roszczeniem odszkodowawczym do sądu, ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie - najpóźniej
w ciągu 14 dni - zawiadomić o tym TUW-CUPRUM.
6. W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust.
1-5, TUW-CUPRUM może odpowiednio zmniejszyć
świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
§ 17
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia
losowego objętego ochroną ubezpieczeniową
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TUW-CUPRUM w terminie 7 dni potwierdza otrzymanie tego zawiadomienia informując ubezpieczającego i uprawnionego jeżeli nie są osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i
wysokości świadczenia, a także informuje osobę
występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny
sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia, jeśli
jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
2. Ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłata
powinna nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania przez Towarzystwo roszczenia osoby
poszkodowanej.
3. Jeżeli w powyższym terminie, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości odszkodowania okazało się
niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14
dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część odszkodowania Towarzystwo wypłaca
w terminie określonym w ust. 1.
4. Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 TUW-CUPRUM nie wypłaci odszkodowania, zobowiązane
jest do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie i ubezpieczającego o przyczynach
braku możliwości jego zaspokojenia w całości lub
części.
5. Odszkodowanie należne od ubezpieczającego,
TUW-CUPRUM wypłaca bezpośrednio osobie poszkodowanej, z wyjątkiem kosztów o których mowa
w § 4 ust 1 pkt. 2 i 3.
6. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i
renty, Towarzystwo zaspokaja je w ramach sumy
gwarancyjnej w następującej kolejności:
1) świadczenia jednorazowe,
2) renty czasowe,
3) renty dożywotnie.
7. Wysokość odszkodowania ustalona dla podatników
podatku od towarów i usług nie obejmuje podatku
VAT w zakresie w jakim poszkodowany mógł obniżyć VAT należny o naliczony przy nabyciu towarów i
usług związanych z naprawieniem szkody.
8. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określone w zgłoszeniu
roszczenia, TUW-CUPRUM zobowiązany jest do pisemnego poinformowania osobę występującą z
roszczeniem wskazując na okoliczności oraz na

podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
9. TUW-CUPRUM dokonuje wypłaty odszkodowania
na podstawie:
1)

ustaleń Towarzystwa,

2)

ugody zawartej pomiędzy Towarzystwem a
poszkodowanym (uprawnionym),

3)

wyroku sądu.
§ 18

Roszczenie poszkodowanego o odszkodowanie w
stosunku do Towarzystwa przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia.
§ 19
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez TUW-CUPRUM, roszczenia ubezpieczającego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą na Towarzystwo do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli Towarzystwo pokryło tylko
część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia
przed roszczeniami TUW-CUPRUM.
2. Na wniosek Towarzystwa, ubezpieczający obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych od sprawców szkody, dostarczyć informacji oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
1. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce
TUW-CUPRUM obsługującej klientów.
2. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce
TUW-CUPRUM obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce TUWCUPRUM.
§ 21
1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w §20, TUW-CUPRUM rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w
postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego
nośnika informacji.
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2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, TUW-CUPRUM
może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek klienta.

5. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej
zatwierdzone
Uchwałą
Zarządu
TUW-CUPRUM nr 183/2019 z dnia 29.11.2019 r.

3. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, należy udzielić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi
przed jego upływem.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.
3, TUW-CUPRUM w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
5. Skargi i zażalenia składane przez inne osoby niż
klienci rozpatrywane są według zasad określonych
w §20 i 21 z zastrzeżeniem, że TUW-CUPRUM może
odpowiedź na skargę dostarczyć pocztą elektroniczną również w przypadku braku wniosku klienta.
W odniesieniu do skarg i zażaleń składanych przez
inne osoby niż klienci nie znajdują zastosowania
przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. poz. 1348).
§ 22
1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego
lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia lub nieuwzględnionych dodatkowo w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
29.11.2019 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULE DOTYCZĄCE RYZYK
DODATKOWYCH

KLAUZULA NR 1
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie ………...
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie
………
2. O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialność cywilną za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli TUW-CUPRUM udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie
……, wyrządzone przez produkt wprowadzony do
obrotu na terenie ……….

KLAUZULA NR 2
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, poniesione przez pracowników w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. TUW-CUPRUM wypłaca odszkodowanie po pomniejszeniu wartości szkody o kwotę świadczenia
przysługującego poszkodowanemu na podstawie
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem chorób zawodowych oraz zawału serca i udaru mózgu.

KLAUZULA NR 3
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w związku z przedostaniem
się niebezpiecznych substancji do powietrza,
wody lub gruntu.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione
przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia
z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego
spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona ani niemożliwa do przewidzenia przez
ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w
okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub
inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji
lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji
do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie,
rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie,
wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub
gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w
wyniku działalności człowieka.
4. TUW-CUPRUM nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

KLAUZULA NR 4
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomo-
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ściach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one części składowej
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

2.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w mieniu powierzonym, które
stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

4) powstałych w następstwie prac budowlanomontażowych lub remontowych, za wyjątkiem
napraw koniecznych, do których zobowiązany
jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,

5) związane z utratą rzeczy lub części składowej
niewynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia.

3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

KLAUZULA NR 5

4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w
związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem lub
innymi usługami o podobnym charakterze,

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze.
1.

KLAUZULA NR 6

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i
rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
4) powstałych w następstwie prac naprawczych
lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,

5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych
dokonywanych w odległości powyżej 10 km od
miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku,
gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień
do kierowania pojazdem.

KLAUZULA NR 7
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek
wykonywania czynności obróbki, naprawy,
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czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,
2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach
inwentarzowych mienia, powstałych w związku
z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub
znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub
ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, TUW-CUPRUM jest
wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z
tego powodu.

KLAUZULA NR 8
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w pojazdach mechanicznych
przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego.
1.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego
w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli
pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1)

powstałych w pojazdach powierzonych,
wskutek wykonywania czynności obróbki,
naprawy, czyszczenia lub innych podobnych
usług wykonywanych przez ubezpieczonego,

4.

2)

powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

3)

polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w
związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem,
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie
lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował
się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, TUW-CUPRUM jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

KLAUZULA NR 9
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną
umową ubezpieczenia.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego
ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub
ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych
jedną umową ubezpieczenia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie
roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w
umowie ubezpieczenia.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte roszczenia osób zatrudnionych wobec pracodawcy oraz pracodawcy
wobec osób zatrudnionych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

KLAUZULA NR 10
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone przez podwykonawców.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzial-
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ność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku, gdy
ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez
podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł
umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów
przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie
szkody pozostają do wglądu TUW-CUPRUM, który
otrzyma w takich wypadkach kopię umowy obustronnie parafowaną oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

związku z wprowadzeniem produktu do obrotu
(OC za produkt).
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia.
2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z
wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe:
1) na terytorium RP,
2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone
konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany.

KLAUZULA NR 11
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku
przeprowadzania imprezy.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzul postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w
wyniku przeprowadzania imprezy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy niemającej charakteru
imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
3. Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą
się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym
jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi technicznoadministracyjnej, a także osobę świadczącą usługi
dodatkowe w czasie trwania imprezy.
4. TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody:

3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia
do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę
samą wadę lub które można przypisać tej samej
przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i
momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
4. TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody:
1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego
używaniem,
2) których przyczyną była jawna wada produktu na
co producent wyraźnie zwrócił uwagę,
3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub
braku reklamowanych właściwości,

1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w
związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy,

4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej
partii produktu,

2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich
pozostawionych,

6) spowodowane przez produkty
zmodyfikowane,

3) powstałe w następstwie pokazu sztucznych
ogni, fajerwerków.

7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką
krew, osocze lub substancje krwiopochodne,

KLAUZULA NR 12

8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego
wykorzystania,

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone przez producenta w

5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
genetycznie
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9) spowodowane przez produkt wykorzystywany
w przemyśle lotniczym lub kosmicznym,

3. W ramach niniejszej klauzuli TUW-CUPRUM ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za:

10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych,

1) w przypadku, kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona,
tzn., kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym
nie przekraczają łącznych kosztów związanych z
wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym:

11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został
wprowadzony do obrotu.
5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych (Klauzula Nr 13, 14, 15), TUW-CUPRUM
nie odpowiada za szkody:
1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że
niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny,
2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego
produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu
lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na
montaż, umocowanie lub położenie produktu
bez wad,
3) poniesione przez osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce przez tę osobę za
pomocą maszyn lub urządzeń wprowadzonych
przez ubezpieczonego do obrotu.

KLAUZULA NR 13
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody poniesione przez producenta produktu
finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego.

a) koszty poniesione przez producenta finalnego
na usunięcie wad w produkcie finalnym,
b) utracone korzyści z tytułu sprzedaży produktu
finalnego po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym, produkt finalny może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie,
c) koszty składowania i utylizacji wadliwych komponentów lub części składowych dostarczonych
przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych
lub niesprzedanych produktów finalnych po naprawie;
2) w przypadku, kiedy naprawa produktu finalnego
jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn., kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem
produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym:
a) utracone korzyści, jakie producent produktu finalnego mógłby osiągnąć z tytułu jego sprzedaży,
b) koszty składowania i utylizacji wadliwych komponentów lub części składowych dostarczonych
przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych
lub niesprzedanych produktów finalnych.
4. TUW-CUPRUM nie odpowiada za:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz postanowień
klauzuli nr 18, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody poniesione przez producenta produktu finalnego w produkcie finalnym, powstałe wskutek
wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek
połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z
innymi rzeczami w celu wytworzenia produktu finalnego lub obróbki wadliwego produktu w celu
wytworzenia produktu finalnego.

1) koszty poniesione na zakup komponentów lub
części składowych, które były wadliwe oraz konieczność ich ponownego zakupu,
2) koszty transportu wszelkiego rodzaju,
3) szkody wynikłe z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju,
4) jakiekolwiek inne straty od wskazanych w ust. 3
objętych ubezpieczeniem.

KLAUZULA NR 14
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone osobie trzeciej polegające
na poniesieniu kosztów zlokalizowania, usunię-
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cia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz postanowień
klauzuli nr 18, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody poniesione przez osoby trzecie wynikłe z poniesienia przez nią kosztów zlokalizowania wadliwego produktu, kosztów poniesionych na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie
produktów bez wad.
2. TUW-CUPRUM nie odpowiada za koszty i straty:
1) wynikłe z sytuacji, w których ubezpieczony sam
zainstalował lub zamontował wadliwy produkt
lub też zlecił jego montaż czy instalację we własnym imieniu i na własny rachunek,
2) wynikłe z zakupu produktu wolnego od wad, w
tym także kosztów jego transportu,
3) gdy wadliwy produkt stanowi część składową
lub element wyposażenia pojazdów samochodowych, statków powietrznych i wodnych oraz
kosmicznych, chyba, że ubezpieczony nie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności
nie mógł wiedzieć, że jego produkty są wykorzystywane do takich celów,
4) gdy wadliwy produkt stanowi część składową i
trwale jest połączony z budynkiem, budowlą lub
obiektem małej architektury.
3. W sytuacji, gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest możliwe, opłacalne czy też racjonalnie uzasadnione, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty postępowania zastępczego, nie przekraczające jednak kosztów wymiany wadliwego
produktu. W ramach postępowania zastępczego
zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia
następstwom szkody.

KLAUZULA NR 15
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody poniesione przez osobę trzecią będącą
producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą
maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz postanowień
klauzuli nr 18, strony postanowiły rozszerzyć zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za

szkody poniesione przez osobę trzecią będącą producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych
maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w
związku z wprowadzeniem do obrotu maszyn i
urządzeń nowych oraz odnowionych, wyremontowanych lub zregenerowanych przez ubezpieczonego.
3. W ramach niniejszej klauzuli TUW-CUPRUM ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za:
1) w przypadku, kiedy naprawa wadliwych rzeczy
wyprodukowanych lub poddanych obróbce za
pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy
koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad nie przekraczają łącznych kosztów
związanych z wytworzeniem rzeczy w stanie nieuszkodzonym:
a) koszty poniesione na usunięcie wad w rzeczach wyprodukowanych lub poddanych obróbce,
b) utracone korzyści z tytułu sprzedaży produktu po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad, produkt
może być sprzedany wyłącznie po obniżonej
cenie,
c) koszty składowania i utylizacji nienaprawionych lub niesprzedanych rzeczy po naprawie;
2) w przypadku, kiedy naprawa rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest niemożliwa lub
nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy
koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie przekraczają łączne
koszty związane z wytworzeniem produktu w
stanie nieuszkodzonym:
a) TUW-CUPRUM pokrywa utracone korzyści,
jakie producent produktu mógłby osiągnąć z
tytułu ich sprzedaży, gdyby były wolne od
wad,
b) koszty składowania i utylizacji nienaprawionych lub niesprzedanych rzeczy.
4. TUW-CUPRUM nie odpowiada za:
1) szkody wynikłe z opóźnienia jakiegokolwiek rodzaju,
2) koszty transportu wszelkiego rodzaju,
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1.

2.

3) jakiekolwiek inne straty od wskazanych w ust.3
objętych ubezpieczeniem.

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej
umową ubezpieczenia,

KLAUZULA 16

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych
przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady.

3) spowodowane
przeniesieniem
choroby
Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych oraz HIV.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdy w związku z prowadzoną działalnością hotelarską ubezpieczony zobowiązany jest w
myśl przepisów prawa do naprawienia szkody w
rzeczach wniesionych przez gości hotelowych.

KLAUZULA NR 19

TUW-CUPRUM nie odpowiada za szkody powstałe
w:
1) rzeczach oddanych na przechowanie,
2) pojazdach lub ich wyposażeniu albo rzeczach w
nich pozostawionych.

KLAUZULA NR 17
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody spowodowane działaniem materiałów
wybuchowych lub fajerwerków.

Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez ubezpieczonego
zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności określonej we
wniosku ubezpieczeniowym (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). O ile działalność opiera się na
stosowaniu każdorazowo wzorca umowy, stosowany wzorzec umowy, podlegającej ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli, ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć przed zawarciem umowy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych albo spowodowane działaniem fajerwerków.
1. TUW-CUPRUM nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia.

1) powstałych z umów, których przedmiot nie mieści się w granicach określonych we wniosku o
zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) wynikłych z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego
zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania;
3) które ubezpieczony zobowiązany jest naprawić
w ramach rękojmi lub gwarancji;

KLAUZULA NR 18

4) wynikających z przekroczenia terminów i kosztów ustalonych w umowie;

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych i zakażeń.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.
TUW-CUPRUM nie ponosi odpowiedzialności za
szkody:

5) powstałych w następstwie złego stanu technicznego urządzeń, za których konserwację odpowiada ubezpieczony;
6) powstałych w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu
na wymogi technicznie i technologiczne;
7) wynikłych z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w
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tym również z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową takich jak
kształt lub kolor;
8) wynikające ze zobowiązań będących przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odrębnych
klauzul niniejszych OWU;
9) powstałych w związku z wykonywaniem kontraktów zawartych przez ubezpieczonego przed
datą początkową.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób
określony w pkt 1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie

KLAUZULA NR 20
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodnokanalizacyjnych i co.
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe
powstałe w następstwie działania urządzeń wodnokanalizacyjnych i c.o.:
4. TUW-CUPRUM udziela ochrony ubezpieczeniowej
za szkody rzeczowe powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary,
płynów lub substancji z przewodów i urządzeń spowodowane:
1) awarią,
2) nieumyślnym pozostawieniem otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
3) samoistnym rozszczelnieniem się zbiorników
albo ich stłuczeniem lub pęknięciem.

***
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