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AIG EUROPE LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Warszawie
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2012 r.
oraz wprowadzone do obrotu z dniem 1 grudnia 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

DZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, zwanych dalej OWU, AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna:
The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania,
reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000436014,
NIP 107-00-23-828, siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, 00-102
Warszawa, zwane dalej AIG, zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
zwanymi dalej Ubezpieczającymi.
2. W porozumieniu z Ubezpieczającym AIG może wprowadzić do umowy
ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych
w niniejszych OWU.
3. Wszelkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych
w niniejszych OWU muszą zostać dokonane na piśmie pod rygorem
nieważności.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. nr 124 z 2003
roku poz. 1151, z późniejszymi zmianami).

§2
Definicje
Przez użyte w niniejszych OWU określenia rozumie się:
1) Szkoda – oznacza szkodę na osobie, na mieniu lub szkodę wyrządzoną
przez treść reklamy.
2) Szkoda na osobie – oznacza śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia oraz utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego,
które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
3) Szkoda na mieniu – oznacza uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie zostało uszkodzone lub
zniszczone jego mienie ruchome lub nieruchomość.
4) Szkoda wyrządzona przez treść reklamy – werbalne lub dokonane
w formie pisemnej ogłoszenie materiałów obelżywych lub o charakterze oszczerczym na temat jakiejkolwiek osoby fizycznej, prawnej
bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
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w szczególności na temat działalności prowadzonej przez te osoby,
sprzedawanych towarów lub świadczonych usług, jeżeli w wyniku takiego ogłoszenia doszło do szkody na mieniu lub na osobie lub szkody
o charakterze niemajątkowym, polegającej na cierpieniach fizycznych
lub psychicznych doznanych przez osobę trzecią. Szkoda wyrządzona
przez treść reklamy może wynikać także z werbalnego lub pisemnego
ogłoszenia materiałów z pogwałceniem prawa innej osoby do prywatności lub naruszenia w inny sposób jej dóbr osobistych, przywłaszczenia pomysłów reklamowych lub innych dóbr intelektualnych prawnie
zastrzeżonych, w szczególności praw autorskich, tytułów lub sloganów.
5) Franszyza redukcyjna – kwota lub procentowa wartość szkody określona w umowie ubezpieczenia, która każdorazowo pomniejsza wysokość
odszkodowania wypłacanego przez AIG. Jeżeli wartość szkody nie
przekracza wysokości ustalonej franszyzy redukcyjnej, AIG nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU.
6) Produkty Ubezpieczającego – wszelkie towary, wyroby, dobra inwestycyjne
powstałe w wyniku procesu produkcyjnego lub pozyskane metodą przemysłową, skierowane do obrotu towarowego w postaci rzeczy ruchomej, za
które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z tytułu ich wytworzenia,
sprzedaży, rozprowadzania lub z tytułu innego rodzaju rozporządzania
rzeczą. Produktem Ubezpieczającego w rozumieniu niniejszych OWU
nie są surowce naturalne, krew i organy wewnętrzne, towary używane,
nieruchomości, dobra intelektualne, produkty rolne, leśne lub hodowlane.
7) Dzieła ukończone przez Ubezpieczającego – prace, roboty lub inne czynności, które zgodnie z umową o ich wykonanie zostały zakończone przez
Ubezpieczającego i odebrane przez zleceniodawcę. Jeżeli jakiekolwiek
prace, roboty lub inne czynności, pomimo ich ukończenia i odebrania
przez zleceniodawcę, wymagają poprawek, napraw lub zastąpienia,
będą one traktowane jako Dzieła ukończone przez Ubezpieczającego.
8) Poszkodowany – każda osoba inna, niż Ubezpieczający, która doznała
szkody na osobie, na mieniu lub doznała szkody wyrządzonej przez
treść reklamy, w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego
działalnością określoną w umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadanym mieniem.
9) Limit odpowiedzialności – górna granica odpowiedzialności AIG
z tytułu jednego lub wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Limit
odpowiedzialności ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Wysokość limitu odpowiedzialności została określona w umowie
ubezpieczenia zawartej na bazie niniejszych OWU.
10) Podlimit – górna granica odpowiedzialności AIG z tytułu jednego
lub wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia w ramach limitu
odpowiedzialności. Podlimit odpowiedzialności ulega obniżeniu
o kwoty wypłaconych odszkodowań oraz pomniejsza wysokość limitu
odpowiedzialności. Wysokość podlimitu nie może przekroczyć limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia. Wysokości podlimitów
zostały określone w umowie ubezpieczenia zawartej na bazie niniejszych OWU i w szczególności mogą dotyczyć całego lub wybranego
zakresu ubezpieczenia, w tym klauzul dodatkowych.
11) Osoba bliska Ubezpieczającemu – oznacza współmałżonka, osobę
pozostającą w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych,

§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia

ści cywilnej, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością wskazaną
w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, jest on prawnie
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Poszkodowanemu.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

teściów, zięcia, synową, macochę, pasierbów, ojczyma, przysposobionych, przysposabiających, osoby przyjęte na wychowanie.
12) Wypadek objęty umową – oznacza wystąpienie ubezpieczonej szkody w okresie ubezpieczenia, będącej skutkiem zdarzenia, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.

2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia zawartej
na podstawie niniejszych OWU i wskazanych w niej ubezpieczonych
ryzyk obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego wobec osób trzecich, rozumianych jako osoby nie będące stroną
umowy ubezpieczenia zawartej na bazie niniejszych OWU.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia mogą być dokonane w formie pisemnej wyłącznie za zgodą AIG oraz Ubezpieczającego.
3. AIG potwierdza zawarcie umowy wystawiając polisę lub inny dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

§4
Okres trwania umowy ubezpieczenia
W przypadku braku odmiennych postanowień umowy okres ubezpieczenia
wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu składki ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez
AIG kończy się z dniem, w którym umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.

§5
Oświadczenia
1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości AIG wszystkie
znane sobie okoliczności, o które AIG zapytywało w kwestionariuszu
albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
2. Jeżeli Ubezpieczający nie podał lub podał niezgodnie z prawda
okoliczności opisane w ust. 1 i § 6 ust. 1, AIG wolne jest od odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, chyba że okoliczności te nie mają
wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku
objętego umową ubezpieczenia.
3. Jeżeli AIG zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa sie za nieistotne.

§6
Zwiększone prawdopodobieństwo
wystąpienia wypadku
1. Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać AIG o wszelkich znanych mu zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku objętego umową.
2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku objętego umową, 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.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody,
które powstały w okresie ubezpieczenia.
4. Przez Ubezpieczającego należy rozumieć w szczególności podmiot
wskazany w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą, jego
obecnych lub byłych członków zarządu, władz lub organów spółki,
dyrektorów, pełnomocników prawnych lub pracowników wykonujących
obowiązki na rzecz Ubezpieczającego.

§8
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
1. W granicach limitów odpowiedzialności określonych w umowie ubezpieczenia, AIG zobowiązane jest do:
1) wypłaty odszkodowania za szkody na osobie lub na mieniu, w granicach odpowiedzialności Ubezpieczającego oraz w granicach
wynikających z zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na
podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na bazie niniejszych
OWU;
2) zwrotu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów wynikających
ze środków zastosowanych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia, jeżeli celowość poniesienia takich kosztów była uzasadniona okolicznościami
szkody, chociażby podjęte środki okazały sie bezskuteczne;
3) poniesienia niezbędnych kosztów obrony prawnej przed roszczeniami osób trzecich w postępowaniu cywilnym lub postępowaniu
ugodowym prowadzonym za zgodą lub na polecenie AIG;
4) poniesienia kosztów zatrudnienia rzeczoznawców w celu ustalenia
okoliczności i rozmiarów szkody, powołanych przez AIG lub za jego
zgodą.
2. Poniesione koszty, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia.
3. Poniesione koszty, o których mowa w ust. 1, pomniejszają wysokość
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia.
4. AIG nie jest zobowiązane lub uprawnione do prowadzenia obrony od
chwili, w której wysokość wypłaconych odszkodowań osiągnie lub przekroczy limit odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia.

DZIAŁ II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
UBEZPIECZAJĄCEGO ZA SZKODY WYRZĄDZONE
NA OSOBIE LUB NA MIENIU

§7
Podstawy odpowiedzialności AIG

§9
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Z zastrzeżeniem dalszych zapisów i postanowień, AIG udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie jego odpowiedzialno-

AIG udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z prowadzoną działal-
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nością lub posiadanym mieniem, wskazanymi w umowie ubezpieczenia,
jest on prawnie zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub na
mieniu wyrządzonej poszkodowanemu.

§ 10
Ograniczenia zakresu pokrycia
1. AIG nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za:
1) szkody na osobie lub szkody na mieniu, które zostały wyrządzone
umyślnie;
2) szkody, dla których podstawy odpowiedzialności wynikają z zawartej umowy lub innego zobowiązania, jeżeli zakres takiej odpowiedzialności wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczającego, w tym również szkody, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność wskutek umownego przejęcia
odpowiedzialności cywilnej innej osoby fizycznej lub prawnej;
3) szkody wyrządzone przez azbest, dioksyny, formaldehyd;
4) zobowiązania Ubezpieczającego wobec pracowników wynikające
z prawa pracy, Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. nr 199 poz. 1673), przepisów dotyczących ubezpieczeń
społecznych;
5) szkody spowodowane przez, lub wynikające z posiadania, używania
lub innego rodzaju dysponowania obiektami latającymi lub obiektami
pływającymi;
6) szkody spowodowane przez pojazdy podlegające obowiązkowi
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdów
mechanicznych;
7) szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego zawodu lub usługi, jeżeli wykonywanie takiego zawodu lub
usługi wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej;
8) szkody wynikające z działań o charakterze wojennym, rewolucji,
strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, aktów terroryzmu
lub sabotażu;
9) szkody, za które odszkodowanie należne jest w oparciu o przepisy
prawa górniczego lub geologicznego;
10) szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, gdzie
przez czystą stratę finansowa należy rozumieć szkodę, która nie jest
następstwem szkody na osobie lub szkody na mieniu;
11) szkody wynikające bezpośrednio lub będące następstwem oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania
laserowego lub maserowego, oddziaływania pola elektromagnetycznego lub magnetycznego;
12) szkody powstałe w związku z organizacją imprez masowych
w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
22 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 108 z 2005 roku poz. 909 z późniejszymi zmianami), lub imprez o charakterze niemasowym;
13) szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającemu, w szczególności osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
14) bezpośrednie lub pośrednie przyczynienie sie Ubezpieczającego
do odurzenia alkoholem, środkami o działaniu odurzającym, podanie alkoholu osobie nieletniej lub naruszenie przepisów prawa dotyczących obrotu napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi,
tylko w przypadku, gdy Ubezpieczający w ramach prowadzonej
działalności zajmuje sie produkcją lub obrotem napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi;
15) szkody związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, licencji, przepisów o ochronie danych osobowych;
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16) szkody spowodowane powolnym działaniem temperatury, gazów,
pary, wilgoci, hałasu, spowodowane zagrzybieniem, lub będące
następstwem osiadania gruntów, osuwania sie ziemi, wibracji lub
wstrząsów;
17) roszczenia o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania
oraz o wykonanie zastępcze, jak również wynikające z przepisów
o rękojmi, niezgodności towaru z umową lub gwarancji jakości;
18) szkody spowodowane bezpośrednio, w następstwie lub w związku
ze sprzedażą, produkcją, instalowaniem, usuwaniem, wytwarzaniem azbestu lub produktów zawierających azbest, w tym także
jakiekolwiek koszty sądowe lub pozasądowe lub inne koszty poniesione w związku z roszczeniem mającym związek z czynnościami
o których mowa powyżej;
19) szkody spowodowane bezpośrednio, w następstwie kontaktu
z produktami zawierającymi krzemionkę, w tym także z oparami
lub pyłami krzemionkowymi – jeżeli szkoda na mieniu lub na osobie
jest bezpośrednim następstwem kontaktu z krzemionka zawarta
w takich produktach, bez względu na formę jej występowania.
2. O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, AIG nie
ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane przez, lub wynikające z posiadania, używania lub innego rodzaju dysponowania przez Ubezpieczającego
pojazdami mechanicznymi, wózkami podnośnikowymi nie podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
samobieżnymi maszynami rolniczymi lub budowlanymi;
2) szkody powstałe podczas operacji załadunku i rozładunku środków
transportu;
3) szkody na mieniu powstałe w tej części nieruchomości, na której
Ubezpieczający lub jego zleceniobiorcy wykonują roboty budowlane, w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
(Dz.U. nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub
w mieniu zleceniodawcy znajdującym sie w otoczeniu, o ile szkoda
na mieniu jest skutkiem takich robót;
4) szkody na mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy
nienazwanej o podobnym charakterze, na mieniu ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym sie w pieczy lub pod
kontrolą Ubezpieczającego lub na mieniu ruchomym przekazanym
Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze;
5) szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych,
dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych,
numizmatycznych lub w dziełach sztuki;
6) szkody wyrządzone w urządzeniach lub instalacjach podziemnych;
7) szkody wynikłe z wykorzystywania środków wybuchowych, młotów
pneumatycznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu;
8) szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, magazynowaniem,
obróbką lub sprzedażą materiałów wybuchowych lub produktów
zawierających materiały wybuchowe;
9) szkody wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci lub
dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach;
10) szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi jedną
umową ubezpieczenia zawartą na podstawie niniejszych OWU.
3. Z odpowiedzialności AIG w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na
bazie niniejszych OWU wyłączone są:
1) szkody wyrządzone przez treść reklamy, chyba że AIG na wniosek
Ubezpieczającego wyraziło zgodę na udzielenie ochrony na pod-

4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy zawartej na
bazie niniejszych OWU nie obejmuje grzywien, kar administracyjnych
lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również
odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa wyłącza wszelka odpowiedzialność,
inna niż odpowiedzialność oparta o przepisy prawa cywilnego.
5. O ile strony nie uzgodniły inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
UBEZPIECZAJĄCEGO ZA SZKODY WYRZĄDZONE
PRZEZ TREŚĆ REKLAMY
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 11
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki AIG
udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie jego
odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w wyniku prowadzonej działalności lub
posiadanego mienia, wskazanymi w umowie ubezpieczenia, jest on praw-

nie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu
przez treść reklamy.
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stawie zapisów Działu III – Odpowiedzialność cywilna za szkody
wyrządzone przez treść reklamy;
2) szkody na mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego pokrewnego
stosunku prawnego, chyba że AIG na wniosek Ubezpieczającego
wyraziło zgodę na udzielenie ochrony na podstawie zapisów Działu
IV – Odpowiedzialność cywilna najemcy;
3) szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone lub wynikające z wadliwości produktu Ubezpieczającego, chyba że AIG na wniosek
Ubezpieczającego wyraziło zgodę na udzielenie ochrony na podstawie zapisów Działu V – Odpowiedzialność cywilna za produkt
Ubezpieczającego;
4) szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone lub wynikające z wadliwości Dzieł ukończonych przez Ubezpieczającego, chyba że AIG na
wniosek Ubezpieczającego wyraziło zgodę na udzielenie ochrony
na podstawie zapisów Działu VI – Odpowiedzialność cywilna za
dzieło ukończone przez Ubezpieczającego;
5) szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego, rozumianym jako
osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie
umowy o pracę, chyba, ze AIG na wniosek Ubezpieczającego wyraziło
zgodę na udzielenie ochrony na podstawie zapisów Działu VII – Odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy;
6) jakiekolwiek szkody lub zobowiązania wynikające z faktycznego,
domniemanego lub potencjalnego rozlania, przesączenia, przemieszczenia lub innego rodzaju uwolnienia jakichkolwiek substancji
zanieczyszczających środowisko naturalne, a także wszelkie koszty
związane z prewencją, oceną lub minimalizacją stopnia skażenia,
oczyszczaniem lub utylizacja jakichkolwiek zanieczyszczeń, chyba
że AIG na wniosek Ubezpieczającego wyraziło zgodę na udzielenie ochrony na podstawie zapisów Działu VIII – Odpowiedzialność
cywilna za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego
zanieczyszczenia środowiska Wariant 72 godzin;
7) koszty związane z wykryciem i usunięciem wad, o których mowa
w ust 3 pkt. 3) lub 4) oraz wszelkie roszczenia związane ze spadkiem
obrotu, będącego wynikiem takich wad, a także koszty wycofania,
wymiany lub zastąpienia wadliwego produktu Ubezpieczającego lub
koszty naprawy, zastąpienia lub wymiany wadliwego dzieła ukończonego przez Ubezpieczającego.

§ 12
Ograniczenia zakresu pokrycia
1. O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok wyłączeń, o których mowa w § 10, AIG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez treść reklamy wynikające lub będące następstwem:
1) ogłoszenia informacji, o których nieprawdziwości Ubezpieczający
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien;
2) opublikowania materiałów przed wejściem w życie umowy ubezpieczenia;
3) umyślnego naruszenia przez Ubezpieczającego przepisów prawa
karnego lub prawa o wykroczeniach;
4) niedotrzymania warunków umowy, z wyjątkiem przypadków przywłaszczenia pomysłów reklamowych w trakcie istnienia zobowiązań
umownych;
5) sytuacji, w których reklamowane produkty, towary lub usługi nie posiadają cech lub właściwości, o których reklama zapewnia;
6) nierzetelnego lub niepełnego przedstawienia cen towarów, produktów lub usług;
7) działań Ubezpieczającego, który zawodowo trudni sie reklama,
wydawnictwem prasowym, radiowym, telewizyjnym lub emisja programów radiowych lub telewizyjnych.

DZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA NAJEMCY
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 13
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki AIG
udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie jego
odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w wyniku prowadzonej działalności jest
on zobowiązany do naprawienia szkody na mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach postanowień Działu IV obejmuje
szkody w nieruchomościach osób trzecich, które to nieruchomości są
użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub użytkowania.

§ 14
Ograniczenia zakresu pokrycia
1. O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia
nie wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok
wyłączeń, o których mowa w § 10, AIG nie ponosi odpowiedzialności
za szkody:
1) w instalacjach, urządzeniach, przedmiotach ze szkła, terakoty lub
tworzyw sztucznych, chyba że stanowią one integralna cześć wynajmowanej, dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości;
2) wynikające ze zużycia przedmiotu najmu, dzierżawy, użytkowania
w następstwie normalnej eksploatacji, jak również wynikające ze
zużycia wszelkich integralnych części takiego przedmiotu;
3) w gruntach;
4) w nieruchomościach użytkowanych na podstawie innego stosunku
prawnego niż umowa najmu, dzierżawy lub użytkowania;
5) w związku z prowadzeniem prac remontowych lub budowlanych.
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DZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
ZA PRODUKT UBEZPIECZAJĄCEGO
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 15
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki AIG
udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z wprowadzeniem do obrotu
produktów określonych w umowie ubezpieczenia jest on zobowiązany do
naprawienia szkody na osobie lub na mieniu.

§ 16
Ograniczenia zakresu pokrycia
1. O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok wyłączeń, o których mowa w § 10, AIG nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane przez produkt niepełnowartościowy, wprowadzony do obrotu z informacją o wadzie;
2) roszczenia wynikające z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktów;
3) koszty lub straty w następstwie wycofania, wymiany lub zastąpienia
wadliwych produktów;
4) szkody objęte gwarancją producenta;
5) szkody w substancji samego produktu;
6) szkody wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu
dopuszczającego produkt do obrotu, o ile atest jest wymagany zgodnie z przepisami kraju, w którym produkt jest sprzedawany;
7) szkody powstałe lub wywołane przez wirus HIV, wirus BSE (powodujący gąbczaste zwyrodnienie mózgu – choroba Creutzfeldta-Jakoba)
a także szkody powstałe w następstwie uszkodzenia kodu genetycznego;
8) szkody wyrządzone przez produkty przeznaczone do użytku w lotnictwie lub w lotnictwie wykorzystywane;
9) szkody poniesione przez takich odbiorców produktu, dla których
produkt stanowi element lub komponent produktu finalnego;
10) szkody wyrządzone przez produkt powstałe wskutek użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem produktu, załączoną instrukcja
obsługi lub innym dokumentem opisującym cechy produktu i sposób
jego wykorzystania;
11) szkody wyrządzone przez produkt nie posiadający w chwili jego
wydania nabywcy instrukcji obsługi lub innego dokumentu opisującego cechy produktu i sposób jego wykorzystania, o ile dokumenty
takie są wymagane zgodnie z przepisami kraju, w którym produkt
jest sprzedawany;
12) szkody wyrządzone wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych.

DZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
ZA DZIEŁO UKOŃCZONE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 17
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki,
AIG udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie
jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z wadliwością
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dzieła ukończonego przez Ubezpieczającego jest on zobowiązany do
naprawienia szkody na osobie lub na mieniu.
2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone również
zleceniodawcy dzieła ukończonego przez Ubezpieczającego, będące
następstwem wadliwości takiego dzieła, po jego odebraniu przez zleceniodawcę.
3. Obok podstawy odpowiedzialności, o której mowa w §7 ust. 2, ochrona
ubezpieczeniowa z tytułu wadliwości dzieła ukończonego przez Ubezpieczającego obejmuje odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na
osobie wyrządzone zleceniodawcy będące następstwem nienależytego
wykonania zobowiązań przez Ubezpieczającego.
4. Z zachowaniem postanowień § 7 ust. 3 oraz zakresu ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, AIG udziela Ubezpieczającemu
ochrony ubezpieczeniowej, o ile zdarzenie powodujące szkodę na
mieniu lub na osobie miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

§ 18
Ograniczenia zakresu pokrycia
O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok wyłączeń, o których mowa w § 10, AIG nie ponosi odpowiedzialności za:
1) roszczenia wynikające z rękojmi za wady fizyczne lub prawne;
2) koszty lub straty w następstwie naprawy, wymiany lub zastąpienia wadliwego dzieła ukończonego przez Ubezpieczającego;
3) szkody objęte gwarancją Ubezpieczającego;
4) szkody w dziele ukończonym przez Ubezpieczającego;
5) szkody powstałe w związku z wadą jawną dzieła ukończonego przez
Ubezpieczającego, w związku z którą obniżono cenę takiego dzieła.

DZIAŁ VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRACODAWCY
Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 19
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki
AIG udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z prowadzona działalnością jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub na
mieniu wyrządzonej pracownikowi, w następstwie wypadku przy pracy.
2. Za pracownika uważa sie każdą osobę fizyczną podlegającą zatrudnieniu przez Ubezpieczającego w oparciu o umowę o pracę lub inną
umowę zawarta na bazie kodeksu pracy, za którą Ubezpieczający
opłaca składkę z tytułu ubezpieczeń społecznych.

§ 20
Ograniczenia zakresu pokrycia
1. O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok wyłączeń, o których mowa w § 10, AIG nie ponosi odpowiedzialności za:
1) zobowiązania Ubezpieczającego wobec pracowników w zakresie
uregulowanym postanowieniami ustawy z dnia 30 października

4)
5)
6)

7)

8)

DZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY
BĘDĄCE NASTĘPSTWEM NAGŁEGO
I PRZYPADKOWEGO
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
WARIANT 72 GODZIN
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 21
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Na wniosek Ubezpieczającego oraz po opłaceniu dodatkowej składki
AIG udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
jego odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z prowadzoną
działalnością jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie
lub na mieniu będących następstwem uwolnienia sie dymu, oparów,
sadz, wyziewów, kwasów, zasad, trujących substancji chemicznych,
płynów, gazów, odpadów lub innych środków drażniących, mogących
powodować skażenie lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni,
atmosfery lub jakiegokolwiek strumienia rzeki, kanału czy zbiornika
wodnego wyłącznie w przypadku, gdy takie zdarzenie spełnia pięć
następujących warunków łącznie:
1) uwolnienie się substancji wyrządzającej szkodę musi być nagłe,
przypadkowe i niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu przez
Ubezpieczającego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, nie może być przez Ubezpieczającego spodziewane lub
zamierzone;
2) początek uwolnienia sie substancji wyrządzającej szkodę musi mieć
miejsce w okresie objętym umową ubezpieczenia;
3) fakt uwolnienia sie substancji wyrządzającej szkodę musi się ujawnić
Ubezpieczającemu lub osobom trzecim w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia sie tego uwalniania;
4) szkoda na osobie lub szkoda na mieniu będąca skutkiem uwolnienia
się substancji wyrządzającej szkodę musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia się uwalniania;
5) bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia warunku 4.
obowiązki Ubezpieczającego w przypadku powstania szkody poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, roszczenia lub sprawy sadowe
lub jakiekolwiek inne warunki zawarte w polisie, wszelkie roszczenia

wobec AIG na podstawie niniejszego ubezpieczenia muszą być
niezwłocznie zgłoszone AIG, nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia uwalniania sie substancji wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej lub w wyniku rażącego
niedbalstwa AIG może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedotrzymanie terminu przyczyniło sie do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło AIG ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
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2)
3)

2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 nr 199 poz. 1673, z późniejszymi zmianami);
choroby zawodowe oraz ich następstwa;
szkody na osobie lub na mieniu, za które Ubezpieczający przyjął odpowiedzialność na bazie umowy albo na podstawie jednostronnego
zobowiązania przewidującego odpowiedzialność w zakresie większym niż przewidziany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
szkody powstałe w mieniu osobistym pracowników takim jak: pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe, pojazdy mechaniczne;
śmierć naturalna, samobójstwo;
szkody na mieniu, szkody na osobie, wynikające z wytwarzania, wydobywania, używania, sprzedaży, instalacji, zagrożenia, azbestem,
produktów zawierających azbest, włókien azbestowych lub pyłu
azbestowego;
winę umyślną Ubezpieczającego jako pracodawcy, w udokumentowanej sytuacji, w której możliwość zaistnienia wypadku została
zgłoszona Ubezpieczającemu przez pracownika albo grupę pracowników, a wypadek nastąpił przy braku podjęcia niezbędnych
środków prewencyjnych;
roszczenia regresowe jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

2. Termin “uwolnienie” obejmuje, lecz nie ogranicza sie do następujących
zjawisk: wydzielenie się, rozrzucenie, wydobycie, rozlanie, wyciek,
wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie
lub usunięcie. W przypadku rozbieżności stanowisk pomiędzy AIG
a Ubezpieczającym odnośnie momentu rozpoczęcia uwalniania
się substancji wyrządzającej szkodę, ciężar oraz koszt dowodu, ze
wszystkie 5 wymienionych warunków zostało spełnione spoczywa na
Ubezpieczającym. Przed zaakceptowaniem takiego dowodu AIG nie
jest zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę.

§ 22
Ograniczenia zakresu pokrycia
O ile w porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia nie
wprowadzono w formie pisemnej odmiennych postanowień, obok wyłączeń, o których mowa w §10, AIG nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody lub zobowiązania wynikające z faktycznego, domniemanego lub potencjalnego rozlania, przesączenia, przemieszczenia lub
innego rodzaju uwolnienia jakichkolwiek substancji zanieczyszczających
środowisko naturalne, a także wszelkie koszty związane z prewencja,
ocena lub minimalizacja stopnia skażenia, oczyszczaniem lub utylizacja
jakichkolwiek zanieczyszczeń, chyba, ze zostaną spełnione warunki o których mowa w § 21.

DZIAŁ IX
PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO
ORAZ AIG
§ 23
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczający będący osoba fizyczna może odstąpić od umowy
ubezpieczenia w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Ubezpieczający będący przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy
ubezpieczenia w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli umowa
jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku
opłacenia składki za okres, w jakim AIG udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

§ 24
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia następuje w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
3. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje sie z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia przez
AIG.
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4. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia, składka należy sie za
czas, przez który AIG udzielało ochrony ubezpieczeniowej, wliczając
w to okres wypowiedzenia.
5. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia z zachowaniem
przewidzianego okresu wypowiedzenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Składka
podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy AIG nie wypłaciło odszkodowania
z tytułu umowy ubezpieczenia lub nie została zgłoszona szkoda skutkująca powstaniem odpowiedzialności AIG.
6. AIG zobowiązane jest do zwrotu nienależnej składki w terminie 30 dni
od daty wygaśnięcia ubezpieczenia.
7. Ubezpieczający może w ciągu 30 dni od daty wypłaty odszkodowania lub
daty doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
8. AIG może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem
30-dniowego terminu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów.
Ważny powód stanowią:
– wyczerpanie limitu odpowiedzialności w następstwie wypłaty przez
AIG odszkodowań,
– niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki, gdy AIG wezwało
Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w
terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności.
W każdym przypadku AIG może zażądać zapłaty składki za okres,
w którym ponosił odpowiedzialność.

§ 25
Płatność składki
1. Jeżeli AIG ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostały zapłacone w terminie, AIG może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym pisemnie Ubezpieczającego. W przypadku takim AIG może żądać zapłaty składki za
okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.
2. W przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, a Ubezpieczający nie
opłaci kolejnej raty składki w terminie, odpowiedzialność AIG ustaje,
jeżeli AIG wezwało Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że
brak zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialności.
3. Jeżeli składka została określona w umowie ubezpieczenia jako minimalna i depozytowa oraz podstawą naliczenia składki jest obrót, fundusz
plac lub inna zmienna wielkość, Ubezpieczający zobowiązany jest w
terminie do 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do
wiadomości AIG wartości zrealizowane lub osiągnięte w przyjętym
okresie rozliczeniowym.
4. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Wysokość składki ustala się na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez AIG z uwzględnieniem wytycznych
określonych w regulaminie wewnętrznym oceny ryzyka ubezpieczeniowego, stosowanym przez AIG w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
5. Składkę uważa się za zapłaconą z chwila dokonania wpłaty pełnej jej
wysokości gotówką do kasy AIG, zapłaty dokonanej upoważnionemu
agentowi ubezpieczeniowemu zakładu, dokonania przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, na rachunek bankowy AIG, lub w innej
formie uzgodnionej przez strony umowy.
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6. W razie zapłaty składki w drodze przelewu bankowego, składkę
uważa się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego AIG.
Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, okres rozliczeniowy odpowiada
okresowi ubezpieczenia.

§ 26
Obowiązki Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do zachowania należytej staranności
przy podejmowaniu przez niego czynności w związku z realizacją postanowień umowy ubezpieczenia zwartej na podstawienie niniejszych OWU.
2. W razie zajścia istotnej zmiany zakresu wykonywania działalności
gospodarczej przez Ubezpieczającego, jej zawieszenia jak również
ogłoszenia upadłości Ubezpieczającego, otwarcia postępowania
układowego, likwidacji przedsiębiorstwa lub zakładu, jak również w
razie zmiany sposobu wykorzystania budynków, budowli oraz maszyn
i urządzeń Ubezpieczającego, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić o tym AIG.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego obowiązków określonych w ustępach 1 lub 2 w efekcie
działania umyślnego lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, o ile będzie to miało wpływ na rozmiar szkody, AIG może
odpowiednio zmniejszyć należne odszkodowanie albo odmówić jego
wypłaty w całości.
4. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, postanowienia § 26
stosują sie odpowiednio również wobec tej osoby.

§ 27
Obowiązki Ubezpieczającego
w przypadku powstania szkody
1. W razie zajścia zdarzenia i powstania szkody Ubezpieczający zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, a w szczególności
zobowiązany jest:
1) w miarę możliwości zapobiegać zwiększeniu sie rozmiaru szkody;
2) w przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, iż zdarzenie
nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić organy
ścigania;
3) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od zajścia
zdarzenia szkodowego lub powzięcia informacji o takim zdarzeniu,
przesłać do AIG pisemne zawiadomienie o zdarzeniu lub zgłoszenie
roszczenia, przekazując dostępne Ubezpieczającemu dane i informacje;
4) udzielać AIG wyjaśnień i udzielać wszelkiej pomocy potrzebnej dla
ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie
dowody w sprawie;
5) niezwłocznie przesyłać AIG odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów
związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego obowiązków określonych w ustępie 1 w efekcie działania
umyślnego lub w wyniku niedbalstwa Ubezpieczającego, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyczyniło sie do zwiększenia szkody
lub uniemożliwiło AIG ustalenie okoliczności i skutków wypadku, AIG
może odpowiednio zmniejszyć należne odszkodowanie.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw niezbędnych
do prowadzenia czynności związanych z ustaleniem oraz wypłatą odszkodowania, w szczególności zobowiązany jest do udzielenia osobie

5. Bez uprzedniej zgody AIG Ubezpieczający nie jest uprawniony do uznania
lub zaspokojenia roszczenia ani też zawarcia ugody z poszkodowanym.
W przypadku naruszenia powyższego postanowienia AIG jest zwolnione
z obowiązku spełnienia świadczenia, chyba że z uwagi na uzasadnione
okoliczności zdarzenia Ubezpieczający nie mógł postąpić inaczej.
6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochrona
ubezpieczeniowa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia AIG informuje o tym ubezpieczającego oraz przeprowadza
postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia,
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia o tym, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odszkodowania.

§ 28
Wypłata odszkodowania
1. AIG wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody
lub prawomocnego wyroku sądowego.
2. AIG winno wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie w terminie 30
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności AIG albo wysokości świadczenia okazało sie
niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od
wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporna część świadczenia AIG
powinien spełnić w terminie przewidzianym w ustępie poprzedzającym.
4. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, kwota należnego
odszkodowania pomniejszona będzie każdorazowo o franszyzę redukcyjna określoną w umowie ubezpieczenia.
5. W przypadku uznania przez AIG, iż odszkodowanie nie przysługuje
lub przysługuje w wysokości mniejszej niż zgłoszone roszczenia, AIG
zobowiązane jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczającego,
wskazując na okoliczności i podstawę prawną takiej decyzji.
6. Jeżeli w terminach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia
AIG nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń
w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną cześć odszkodowania.
7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, AIG informuje o tym
pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności
oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. W razie odmowy zaspokojenia całości
lub części roszczenia, zgłaszający powyższe roszczenie ma prawo do
dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

zawiadomić AIG o innych umowach ubezpieczenia, ich warunkach,
w szczególności sumach ubezpieczenia oraz o wysokości otrzymanych
na ich podstawie odszkodowań.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

wskazanej przez AIG pełnomocnictwa procesowego, jeżeli poszkodowany wystąpi przeciwko Ubezpieczającemu na drogę sądową.
4. W razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, postanowienia § 27
stosują się odpowiednio również wobec tej osoby.

2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli
(wliczając AIG) na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość
ubezpieczeniowa, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia
przenoszącego wysokość szkody. Miedzy ubezpieczycielami każdy
z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego
lub wielokrotnego ubezpieczenia.
3. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2,
uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia
w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać
tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności miedzy ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia
równa jest wartości ubezpieczeniowej.

§ 30
Roszczenia regresowe
1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez AIG roszczenie Ubezpieczającego przeciw osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi
na AIG do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli AIG pokryło
jedynie cześć szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem AIG.
2. Nie przechodzą na AIG roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Ubezpieczający obowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności, w szczególności zgromadzić oraz przekazać AIG wiadomości oraz
dokumenty zapewniające możliwość skutecznego egzekwowania praw
regresowych.
4. W przypadku zrzeczenia sie przez Ubezpieczającego praw przysługujących mu wobec osób trzecich ponoszących odpowiedzialność za
powstałą szkodę, AIG może odmówić wypłaty odszkodowania lub
zmniejszyć jego wysokość.

§ 31
Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jakie wynikać mogą
z umowy ubezpieczenia, jest sąd właściwy dla AIG albo dla miejsca
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego albo
poszkodowanego. Strony mogą sie umówić, iż ewentualne spory poddadzą pod rozstrzygniecie sadu polubownego, powołanego zgodnie
z odpowiednimi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 29
Zbieg świadczeń z tytułu dwóch lub więcej
umów ubezpieczenia

2. Wszelkich zawiadomień należy dokonywać pisemnie wysyłając na
adres drugiej strony lub składając osobiście w jego siedzibie.
3. W każdym przypadku osoba zainteresowana może wnosić skargi i
zażalenia do Dyrektora Oddziału AIG.

1. W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów ubezpieczenia z tego samego zdarzenia Ubezpieczający zobowiązany jest

4. Skargi i zażalenia mogą być składane bezpośrednio w siedzibie lub
przesyłane w formie pisemnej na adres AIG. Powinny one określać dane

9

umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie
oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia.
5. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez AIG.
6. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia sie osobę,
która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu,
w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnoszącym skargę
lub zażalenie. Postanowienia niniejsze nie ograniczają w żadnym razie
prawa osoby zainteresowanej do dochodzenia roszczenia na drodze
sadowej, lub złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.
7. Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na działalność AIG
jest Rzecznik Ubezpieczonych.

DZIAŁ X
KLAUZULE DODATKOWE
Klauzule dodatkowe mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych OWU wyłącznie w przypadku gdy obie strony umowy ubezpieczenia wyraziły w formie pisemnej gotowość włączenia
odpowiedniej Klauzuli dodatkowej oraz taka Klauzula została wyraźnie
wskazana w treści konkretnej umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest wyłącznie w zakresie w jakim stanowi to treść
odpowiedniej Klauzuli dodatkowej włączonej do umowy ubezpieczenia.
Klauzula OC nr 001
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez,
lub wynikające z posiadania, używania lub innego rodzaju dysponowania
przez Ubezpieczającego pojazdami mechanicznymi, wózkami podnośnikowymi nie podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, samobieżnymi maszynami rolniczymi lub budowlanymi.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby, które nie posiadały uprawnień do kierowania pojazdem.
Jednocześnie do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 10 ust. 2
pkt 1 OWU.
Klauzula OC nr 002
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
podczas operacji załadunku i rozładunku środków transportu.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe podczas
operacji załadunku i rozładunku środków transportu.
Jednocześnie do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 10 ust. 2
pkt 2 OWU.
Klauzula OC nr 003
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu
w tej części nieruchomości, na której Ubezpieczający lub jego
zleceniobiorcy wykonują roboty budowlane lub w mieniu
zleceniodawcy znajdującym sie w otoczeniu.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
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cywilną za szkody na mieniu powstałe w tej części nieruchomości, na której Ubezpieczający lub jego zleceniobiorcy wykonują roboty budowlane,
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.
nr 156 z 2006 roku poz.1118 z późniejszymi zmianami) lub w mieniu
zleceniodawcy znajdującym sie w otoczeniu, o ile szkoda na mieniu jest
skutkiem takich robót.
Jednocześnie do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 10 ust. 2
pkt 3 OWU.
Klauzula OC nr 004
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w urządzeniach lub instalacjach podziemnych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w urządzeniach lub instalacjach podziemnych.
Jednocześnie do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania
§ 10 ust. 2 pkt 6 OWU.
Klauzula OC nr 005a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe
z wykorzystania młotów pneumatycznych, kafarów lub
innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu z wyłączeniem wykorzystywania materiałów wybuchowych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody wynikłe z wykorzystywania młotów pneumatycznych,
kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu.
Jednocześnie § 10 ust. 2 pkt 7 OWU, otrzymuje brzmienie ”szkody wynikłe z wykorzystywania środków wybuchowych”.
Klauzula OC nr 005b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe
z wykorzystania młotów pneumatycznych, kafarów lub
innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu z włączeniem wykorzystywania materiałów wybuchowych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody wynikłe z wykorzystywania młotów pneumatycznych,
kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu z włączeniem wykorzystywania materiałów wybuchowych.
Jednocześnie do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania
w tym zakresie § 10 ust. 2 pkt 7 OWU.
Klauzula OC nr 006a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez podwykonawców Ubezpieczającego z włączeniem
regresu.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców
Ubezpieczającego w zakresie zleconych przez Ubezpieczającego czynności w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, o ile Ubezpieczający
ponosi odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniechania takich
podwykonawców.
Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest osoba wykonująca
usługi bądź czynności powierzone przez Ubezpieczającego na podstawie
innej niż stosunek pracy, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o prace.
Klauzula niniejsza nie obejmuje:

Klauzula OC nr 006b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez podwykonawców Ubezpieczającego z wyłączeniem
regresu.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców
Ubezpieczającego w zakresie zleconych przez Ubezpieczającego czynności w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, o ile Ubezpieczający
ponosi odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniechania takich
podwykonawców.
Podwykonawca w rozumieniu niniejszej klauzuli jest osoba wykonująca
usługi bądź czynności powierzone przez Ubezpieczającego na podstawie
innej niż stosunek pracy, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o prace Klauzula niniejsza nie obejmuje:
1) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców wzajemnie;
2) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez dalszych
podwykonawców podwykonawcy działającego na zlecenie Ubezpieczającego;
3) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osoby, przedsiębiorstwa lub zakłady, które w zakresie swej działalności zawodowej
nie trudnią sie wykonywaniem takich czynności.
Klauzula OC nr 007a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu
ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub
umowy nienazwanej o podobnym charakterze.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy
nienazwanej o podobnym charakterze.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach,
ich wyposażeniu oraz w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.
Jednocześnie § 10 ust. 2 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie „na mieniu
ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym sie w pieczy
lub pod kontrola Ubezpieczającego lub szkody na mieniu ruchomym
przekazanym Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, czyszczenia,
naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze”.
Klauzula OC nr 007b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu
ruchomym przekazanym w celu przechowania, znajdującym
sie w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody w mieniu ruchomym przekazanym Ubezpieczającemu w celu przechowania, znajdującym sie w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach,
ich wyposażeniu oraz w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.
Jednocześnie § 10 ust. 2 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie „szkody na
mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy nienazwanej
o podobnym charakterze lub na mieniu ruchomym przekazanym w celu
obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze”.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców wzajemnie;
2) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez dalszych
podwykonawców podwykonawcy działającego na zlecenie Ubezpieczającego;
3) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osoby, przedsiębiorstwa lub zakłady, które w zakresie swej działalności zawodowej
nie trudnią sie wykonywaniem takich czynności.
AIG zastrzega prawo regresu do podwykonawców Ubezpieczającego.

Klauzula OC nr 007c
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu
ruchomym przekazanym w celu obróbki, czyszczenia,
naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu ruchomym przekazanym Ubezpieczającemu w celu
wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym
charakterze.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w pojazdach,
ich wyposażeniu oraz w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.
Jednocześnie § 10 ust. 2 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie „szkody na mieniu
ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy nienazwanej o podobnym
charakterze lub na mieniu ruchomym przekazanym w celu przechowania,
znajdującym sie w pieczy lub pod kontrola Ubezpieczającego”.
Klauzula OC nr 007d
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach
mechanicznych przekazanych w celu przechowania,
znajdującym sie w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
za szkody w pojazdach mechanicznych przekazanych Ubezpieczającemu
w celu przechowania, znajdującym się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego.
W zakresie niniejszej klauzuli, definicja § 2 „szkoda na mieniu” otrzymuje
brzmienie “uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia ruchomego oraz utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć
gdyby nie zostało uszkodzone lub zniszczone lub utracone jego mienie”.
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona, o ile parking posiada następujące zabezpieczania:
1) dozór 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
2) teren parkingu oświetlony;
3) wjazd zabezpieczony szlabanem otwieranym wyłącznie przez pracownika parkingu;
4) teren parkingu zabezpieczony trwałym ogrodzeniem;
5) dowód przyjęcia pojazdu na parking poprzez prowadzenie ewidencji
przyjmowanych i wydawanych pojazdów z uwzględnieniem rodzaju
marki, numeru rejestracyjnego, daty i godziny przyjęcia i wydania oraz
osoby przyjmującej/ wydającej;
6) dowód wydania pojazdu poprzez wydawanie osobie składającej
pojazd mechaniczny na przechowanie dowodu przyjęcia pojazdu
zawierającego oznaczenie marki oraz numeru rejestracyjnego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) szkód powstałych w rzeczach pozostawionych w pojazdach;
2) szkód powstałych w pojazdach mechanicznych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej umowy korzystania z cudzej rzeczy.
W razie zaginięcia lub kradzieży pojazdu lub jego części Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin,
powiadomić o zdarzeniu Policję pod rygorem ograniczenia lub odmowy
wypłaty odszkodowania.
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Jednocześnie § 10 ust. 2 pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie „szkody na
mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy nienazwanej
o podobnym charakterze lub na mieniu ruchomym przekazanym w celu
obróbki, czyszczenia, naprawy lub innej usługi o podobnym charakterze”.
Klauzula OC nr 008a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych,
numizmatycznych lub dziełach sztuki,
z wyłączeniem ryzyka utraty.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych,
dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych filatelistycznych, numizmatycznych lub dziełach sztuki.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty wyżej wymienionych rzeczy.
Jednocześnie do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 10 ust. 2
pkt 5 OWU.

Klauzula OC nr 008b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych,
numizmatycznych lub dziełach sztuki,
z włączeniem ryzyka utraty.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych,
dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych filatelistycznych, numizmatycznych lub dziełach sztuki.
W zakresie niniejszej klauzuli, definicja § 2 „szkoda na mieniu” otrzymuje
brzmienie „uszkodzenie lub zniszczenie lub utrata rzeczy oraz utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby
nie zostało uszkodzone lub zniszczone lub utracone jego mienie”.
Jednocześnie do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 10 ust. 2
pkt 5 OWU.
Klauzula OC nr 009
Klauzula niedostarczenia energii lub dostarczenia energii
o niewłaściwych parametrach.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody na mieniu wynikające z niedostarczenia energii lub
dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach.
Ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie wyłącznie gdy spełnione są
następujące trzy warunki:
1) niedostarczenie energii zostało spowodowane awarią w majątku trwałym należącym bądź używanym przez Ubezpieczającego, wykorzystywanym w celu uzyskania, wytworzenia, przetwarzania czy przesyłania
jakichkolwiek energii;
2) taka awaria w majątku trwałym miała charakter chwilowy i miała miejsce w określonym dniu i godzinie;
3) bezpośrednio przed taką awarią Ubezpieczający posiadał połączoną
pojemność instalacji oraz kontraktowej umowy na dostawy, która była
równa lub większa niż 100% popytu na energię.
Jednocześnie do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania
§ 10 ust. 2 pkt 9 OWU.
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Klauzula OC nr 010a
Klauzula włączająca Dodatkowo Ubezpieczonych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć podmiotowy zakres umowy i udzielić, z zastrzeżeniem wszelkich dalszych postanowień umowy ubezpieczenia, ochrony
ubezpieczeniowej Dodatkowo Ubezpieczonym wskazanym w polisie
w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem są oni prawnie zobowiązani do
naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu.
Gdziekolwiek w umowie ubezpieczenia lub OWU jest mowa o Ubezpieczającym zapis taki uważa się za odnoszący sie również do Dodatkowo
Ubezpieczonych.
Klauzula OC nr 010b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej wzajemnej.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczającym
a Dodatkowo Ubezpieczonymi.
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia w zakresie ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia oraz wyłącznie pomiędzy Ubezpieczającym a Dodatkowo Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy
ubezpieczenia.
Jednocześnie do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania
§ 10 ust. 2 pkt 10 OWU.
Klauzula OC nr 011
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
podczas podróży służbowych pracowników
Ubezpieczającego – zakres „cały świat”.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez
pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych powstałe
podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.
Bez względu na wskazany w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego podczas podróży służbowych na terenie całego
świata.
Klauzula OC nr 012
Klauzula odpowiedzialności cywilnej wynajmującego.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
uzgodniły, że zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone najemcom
przez Ubezpieczającego w związku z wynajmem nieruchomości.
Klauzula OC nr 013
Klauzula automatycznego włączenia nowych lokalizacji.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony uzgodniły, że każda nowo utworzona lub zakupiona lokalizacja
automatycznie zostanie objęta ochrona ubezpieczenia, o ile znajduje się
w ramach zakresu terytorialnego umowy ubezpieczenia potwierdzonej
polisą.
Klauzula OC nr 014
Klauzula reprezentantów.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że AIG nie odpowiada za

Klauzula OC nr 015a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe
nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku, polisie lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za straty finansowe nie będące szkodami na osobie ani szkodami
na mieniu oraz nie będące następstwem szkód na osobie lub na mieniu
powstałe w wyniku prowadzenia działalności objętej ubezpieczeniem
z zastrzeżeniem następujących postanowień szczególnych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za
szkody lub roszczenia:
1) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez
Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego rachunek) albo
wykonane przez niego prace;
2) spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek
bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków;
3) spowodowane stała immisją (np. szumów, zapachów, wstrząsów);
4) powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania
budowa albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej;
5) wynikające z działań związanych z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, dotyczącymi nieruchomości
i innymi oraz wynikające z płatności wszelkiego rodzaju, prowadzenia
kasy, nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;
6) wynikające z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. naruszenia prawa patentowego, uchybienia dotyczącego
działań konkurencyjnych i reklamowych), a także z naruszenia przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych osobowych, wynikające
m.in. z naruszenia patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych;
7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
8) powstałe w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo przedsiębiorstwom, to samo dotyczy odpowiednich zaniechań, jak również błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
9) wynikające z czynności podejmowanych w związku z opracowywaniem danych, racjonalizacją lub automatyzacją;
10) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
11) powstałe w wyniku zgubienia pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów, papierów i przedmiotów wartościowych;
12) powstałe w związku z naruszeniem praw licencyjnych;
13) wynikające z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
14) wynikające z zastosowania kar umownych.
Jednocześnie do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania
w tym zakresie § 10 ust. 1 pkt 10 OWU.

Klauzula OC nr 015b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe
nie będące następstwem szkód na mieniu lub na osobie
w następstwie braku dostępu do pomieszczeń.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku, polisie lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za straty finansowe wynikające z niemożliwości użytkowania
nieruchomości, jeżeli następstwa takiego ograniczenia w dysponowaniu

nieruchomością są bezpośrednim następstwem uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia osób trzecich lub mienia należącego lub
użytkowanego przez Ubezpieczającego.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby reprezentujące Ubezpieczającego, przy czym przez wymienione tu osoby
rozumie sie wyłącznie władze spółki kapitałowej, a w przypadku spółek
osobowych wyłącznie wspólników uprawnionych do reprezentacji Ubezpieczającego.

Klauzula OC nr 016a
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu
organizowania imprez z wyłączeniem imprez masowych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody na mieniu i na osobie wyrządzone w związku z organizowaniem przez Ubezpieczającego imprez.
Za uczestnika imprezy uważa sie każdą osobę fizyczna, która przebywa
na terenie, na którym jest przeprowadzana impreza.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy imprez masowych w rozumieniu
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997
(Dz.U. nr 108 z 2005 oku, poz.909, z późniejszymi zmianami).
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:
1) jeżeli Ubezpieczający nie spełnił wymaganych przez prawo warunków
bezpieczeństwa przeprowadzenia takiej imprezy;
2) poniesione przez osoby należące do służb kontroli lub ochrony;
3) powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni.
Klauzula OC nr 016b
Klauzula odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu
organizowania imprez z włączeniem imprez masowych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody na mieniu i na osobie wyrządzone w związku z organizowaniem przez Ubezpieczającego imprez z włączeniem imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
22 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 108 z 2005 roku, poz.909, z późniejszymi
zmianami).
Za uczestnika imprezy uważa sie każdą osobę fizyczną, która przebywa
na terenie, na którym jest przeprowadzana impreza.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:
1) jeżeli Ubezpieczający nie spełnił wymaganych przez prawo warunków
bezpieczeństwa przeprowadzenia takiej imprezy;
2) wyrządzone i poniesione przez osoby należące do służb kontroli lub
ochrony;
3) wyrządzone i poniesione przez wykonawców, artystów, zawodników
lub sędziów biorących udział w imprezie;
4) powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni.

Klauzula OC nr 017
Klauzula pomieszania lub/i połączenia (szkód wyrządzonych
producentom produktów finalnych).
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez takich odbiorców produktu, dla których
produkt stanowi element lub komponent produktu finalnego. Jednocześnie
do niniejszej umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 16 ust. 1 pkt
9 OWU.
Klauzula OC nr 018
Klauzula usunięcia i zastąpienia (montażu i demontażu).
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym,
polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za następstwa zamontowania wadliwego
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produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczającego, o ile produkt Ubezpieczającego wyrządził lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody na mieniu lub na osobie.
1. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wyłącznie do:
1) szkody na mieniu, której wadliwy produkt jest częścią;
2) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu usunięcia, demontażu, wyjęcia lub oczyszczenia wadliwego produktu, włączając w to
koszty jego poszukiwania po stwierdzeniu wady;
3) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu montażu lub zamocowania produktu niewadliwego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko wtedy, gdy wymontowanie
produktu wadliwego jest możliwe, opłacalne i racjonalnie uzasadnione.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów dostawy, włączając w to koszty transportu, produktu niewadliwego;
2) kosztów produktu niewadliwego;
3) sytuacji, w których Ubezpieczający samodzielnie usunął, zdemontował, wyjął lub oczyścił produkt wadliwy albo zlecił to na własny
rachunek, a także gdy Ubezpieczający samodzielnie zamontował lub
zamocował produkt niewadliwy albo zlecił to na własny rachunek (nie
dotyczy to przypadku, gdy Ubezpieczający wykaże, ze wada produktu nie jest skutkiem nieprawidłowego montażu, nadzoru nad montażem
lub doradztwa, lecz skutkiem wynikającym z produkcji lub dostawy, a
także gdy wadliwy produkt służy jako cześć albo wyposażenie dodatkowe pojazdu mechanicznego, statku powietrznego albo wodnego).
Klauzula OC nr 019
Klauzula OC za szkody wyrządzone wskutek wad rzeczy
wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych
przez dostarczone, naprawione lub konserwowane
przez Ubezpieczonego maszyny i urządzenia
(klauzula maszynowa).
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku ubezpieczeniowym,
polisie i w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek wad rzeczy
wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przez dostarczone,
naprawione lub konserwowane przez Ubezpieczonego maszyny i urządzenia.
Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wyłącznie do:
1) zmniejszenia lub utraty wartości rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przez te urządzenia;
2) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu wyprodukowania,
obrobienia lub przerobienia wadliwych rzeczy;
3) nakładów poniesionych dodatkowo na skutek prawnie lub ekonomicznie koniecznych poprawek rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub
przerobionych przy pomocy tych urządzeń albo na usunięcie innych
wad;
4) innych strat poniesionych w wyniku niemożności sprzedaży albo konieczności sprzedaży po cenie obniżonej rzeczy wyprodukowanych,
obrobionych lub przerobionych przy pomocy tych urządzeń;
5) kosztów poniesionych jako bezpośredni skutek przerwania działalności
gospodarczej.
Klauzula OC nr 020
Klauzula sprzedawców.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższymi zapisami, postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU strony postanowiły rozszerzyć podmiotowy zakresu ubezpieczenia o każdą osobę
lub spółkę określoną poniżej, zwana dalej Sprzedającym, ale wyłącznie
w związku z dystrybucją lub sprzedażą w ramach normalnej działalności
Sprzedającego Produktów Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem następujących dodatkowych postanowień:
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Niniejsze ubezpieczenie związane ze Sprzedającym nie obejmuje:
a) żadnej wyraźnej gwarancji udzielonej bez zezwolenia Ubezpieczonego;
b) obrażenia ciała lub szkody na mieniu wynikającej z:
1) jakiejkolwiek fizycznej lub chemicznej zmiany postaci produktu wprowadzonej celowo przez Sprzedającego;
2) przepakowania, chyba że produkt rozpakowano wyłącznie w celu kontroli, demonstracji, prób lub wymiany części zgodnie z instrukcja producenta, a następnie zapakowano ponownie do oryginalnego pojemnika;
3) demonstracji, instalacji, przeglądu lub naprawy, z wyjątkiem przypadków, gdy tego rodzaju czynności są prowadzone w lokalu Sprzedającego w związku ze sprzedażą produktu;
4) produktów, które po rozprowadzeniu lub sprzedaży przez Ubezpieczonego, przez lub dla Sprzedającego zostały oznakowane, ponownie
oznakowane lub użyte jako pojemnik, cześć lub składnik dowolnego
innego przedmiotu lub substancji. Ubezpieczenie nie dotyczy jako ubezpieczonych żadnej osoby ani organizacji, od których Ubezpieczający
nabył wspomniane Produkty, składnik lub cześć tych Produktów lub
pojemnik zawierający te Produkty.
Klauzula OC nr 021
Klauzula szkód seryjnych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych poniższymi zapisami,
postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU,
strony postanowiły wprowadzić następujące zmiany w zakresie zapisów
dotyczących franszyzy redukcyjnej:
1) franszyza redukcyjna ma zastosowanie do szkód seryjnych co oznacza,
że kilka zdarzeń szkodowych do których doszło z tej samej przyczyny, traktuje się jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a za datę ich
wystąpienia przyjmuje sie datę wystąpienia pierwszego zdarzenia
szkodowego;
2) ochroną ubezpieczeniowa są objęte wszystkie zdarzenia szkodowe
w takiej serii, pod warunkiem, że pierwsze zdarzenia szkodowe wystąpiło podczas trwania okresu ubezpieczenia;
3) franszyza redukcyjna w przypadku serii szkód jest potrącana tylko raz
i ma zastosowanie do wszystkich szkód wynikających z tej samej przyczyny niezależnie od liczby poszkodowanych.
Klauzula OC nr 022
Klauzula ubezpieczenia kosztów wycofania produktów
z rynku.
Niniejszym przyjmuje się oraz uzgadnia się, że w ramach pobieranej
składki ubezpieczeniowej zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający
z umowy ubezpieczenia potwierdzonej Polisa zostanie rozszerzony w
następujący sposób.
§1
Umowa ubezpieczenia.
AIG zwróci Ubezpieczającemu Koszty Wycofania poniesione w związku
z Wycofaniem dokonanym na skutek Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wysokość wypłaconego świadczenia podlega ograniczeniu zgodnie z treścią
niniejszej Klauzuli.
§2
Franszyza redukcyjna.
1. Za Koszty Wycofania nieprzekraczające wysokości Franszyzy redukcyjnej wskazanej w Paragrafie 7 niniejszej Klauzuli odpowiedzialność
ponosi Ubezpieczający. Przyjmuje się oraz uzgadnia się, że Franszyza
redukcyjna ma zastosowanie wyłącznie do Kosztów Wycofania określonych w punkcie E poniższej w paragrafie 4 – Definicje.
2. Za Koszty Wycofania w wysokości przekraczającej wysokość Franszyzy
redukcyjnej odpowiedzialność ponosi AIG.
3. Franszyza redukcyjna pomniejsza Limit ochrony ubezpieczeniowej określony w paragrafie 7 niniejszej Klauzuli.

§3
Limity ochrony ubezpieczeniowej.
1. Limity ochrony ubezpieczeniowej wskazane w paragrafie 7 niniejszej
Klauzuli oraz na poniższych zasadach określają maksymalną wysokość
świadczenia wypłacanego przez AIG, niezależnie od liczby:
a) Ubezpieczających/Ubezpieczających; lub
b) Zdarzeń Ubezpieczeniowych; lub
c) Produktów lub;
d) Wycofań.
2. Limit ochrony ubezpieczeniowej wskazany w paragrafie 7 niniejszej
Klauzuli określa maksymalną wysokość świadczenia, które AIG wypłaci
Ubezpieczającemu z tytułu Kosztów Wycofania każdorazowo po dokonaniu Wycofania w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego.
3. Łączny Limit ochrony ubezpieczeniowej wskazany w paragrafie 7 niniejszej Klauzuli określa maksymalną wysokość świadczenia, które AIG
wypłaci Ubezpieczającemu z tytułu Kosztów Wycofania, każdorazowo
po dokonaniu jednego lub większej liczby Wycofań w następstwie jednego lub większej liczby Zdarzeń Ubezpieczeniowych.
4. W przypadku zgłoszenia roszczenia oraz otrzymania świadczenia
z tytułu Kosztów Wycofania poniesionych w związku z Wycofaniem
dokonanym na skutek jednego Zdarzenia Ubezpieczeniowego, nie
ma możliwości wypłaty świadczenia z tytułu tego samego Wycofania
w związku z innym Zdarzeniem Ubezpieczeniowym.
§4
Definicje.
Definicje zawarte w niniejszej Klauzuli mają zastosowanie wyłącznie do
zakresu ubezpieczenia w niej określonego.
A. „Zdarzenie Ubezpieczeniowe” oznacza:
1) przypadkowe pominięcie komponentu lub substancji w procesie wytwarzania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego; lub
2) przypadkowe wprowadzenie lub zamiana komponentu lub substancji
w procesie wytwarzania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego; lub
3) błąd w procesie wytwarzania, pakowania, mieszania, metkowania,
oznakowania produktu lub opakowania lub przechowywania Produktu
(Produktów) Ubezpieczającego; lub
4) wszelkie faktyczne i celowe zmiany lub zanieczyszczenia Produktu
(Produktów) Ubezpieczającego, dokonane przez pracownika Ubezpieczającego lub inne osoby;
pod warunkiem, ze w wyniku okoliczności opisanych w podpunktach 1, 2,
3 lub 4 powyżej, w następstwie wykorzystywania, używania lub konsumpcji
Produktu Ubezpieczającego doszło, lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo zajścia szkody na osobie lub do szkody na mieniu osób trzecich.
Jeżeli okoliczności opisane w podpunktach 1, 2, 3 lub 4 powyżej wynikają
z jednej ciągłej lub powtarzającej sie przyczyny bądź z przyczyn powiązanych ze sobą oraz w następstwie wykorzystywania, używania lub konsumpcji Produktu Ubezpieczającego doszło, lub istnieje uzasadnione prawdo
podobieństwo zajścia szkody na osobie lub do szkody na mieniu osób
trzecich, będą one traktowane jako jedno Zdarzenie Ubezpieczeniowe.
B. „Polisa” oznacza umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
wystawiona przez AIG, której warunki i definicje i ogólne warunki
ubezpieczenia stosują sie do niniejszej Klauzuli, z zastrzeżeniem zmian
z niej wynikających.
C. „Wycofanie” oznacza usunięcie z punktu dystrybucji, sprzedaży lub
użytkowania:
I (I) Produktu (Produktów) Ubezpieczającego, które jest rozpoczęte
w okresie ubezpieczenia wynikającym z Polisy;
(II) produktów wytworzonych, dystrybuowanych lub przeładowywanych
przez klienta Ubezpieczającego, w skład których wchodzi Produkt
(Produkty);

i musi być rozpoczęte w okresie trwania Polisy. Do rozpoczęcia Wycofania
dochodzi w przypadku, gdy:
(I) Ubezpieczający ogłosi publicznie, osobom trzecim lub swoim pracownikom decyzję o przeprowadzeniu wycofania Produktu (Produktów) lub
uczestnictwie w nim; lub
(II) Osoba trzecia ogłosi publicznie, osobom trzecim lub pracownikom
Ubezpieczającego decyzję o przeprowadzeniu wycofania towarów lub
produktów wytworzonych, dystrybuowanych lub przeładowywanych
przez klienta Ubezpieczającego, w skład których wchodzi Produkt (Produkty) Ubezpieczającego lub też o uczestnictwie w takim wycofaniu;
(III) Wycofanie to zostanie po raz pierwszy ogłoszone przez władze
krajowe lub odpowiednie agencje posiadające ustawowe prawo do
rozpoczęcia lub zarządzenia wycofania.
D. Punkt dystrybucji, sprzedaży lub użytkowania oznacza:
I I (I) własne pomieszczenia Ubezpieczającego służące do wytwarzania,
dystrybucji, sprzedaży detalicznej, hurtowej bądź do przechowywania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego;
I (II) pomieszczenia należące do osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczającego w celu wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży detalicznej,
hurtowej bądź przechowywania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego;
(III) pomieszczenia należące do osób trzecich, w których Produkty Ubezpieczającego są przeładowywane, przechowywane lub używane
w procesie wytwarzania lub montowane.
E. Koszty Wycofania oznaczają w przypadku wydatków poniesionych
przez Ubezpieczającego lub osoby działające w imieniu Ubezpieczającego, lub osoby trzecie wszelkie uzasadnione i konieczne koszty
obejmujące:
1. koszty transportu i zamieszkania bezpośrednio związane z Wycofaniem;
2. koszty pracy związane z zatrudnieniem dodatkowego personelu innego
niż Pracownicy, przeznaczonego wyłącznie do realizacji Wycofania;
3. koszty (ewentualne) demontażu wytworzonych towarów i produktów
koniecznego w związku z Wycofaniem;
4. koszty wynajęcia dodatkowych magazynów lub powierzchni magazynowej dla celów Wycofania;
5. koszty reklamy w prasie, Internecie lub w dowolnych materiałach drukowanych, koszty ogłoszeń lub reklam radiowych i telewizyjnych, jak
również koszty korespondencji koniecznej w celu przeprowadzenia
Wycofania;
6. wynagrodzenie wypłacone Pracownikom za pracę w godzinach
nadliczbowych dotyczącą wyłącznie Wycofania;
7. niezbędne wydatki bieżące poniesione przez dodatkowy personel lub
Pracowników zgodnie z punktami IV E 3 i 4 powyżej, w tym koszty
transportu, poniesione wyłącznie w celu realizacji Wycofania;
8. koszty przesyłki Produktu (Produktów) Ubezpieczającego od nabywców,
dystrybutorów lub użytkowników do miejsca lub miejsc wskazanych
przez Ubezpieczającego, w tym także koszty przesyłki Produktu (Produktów) Ubezpieczającego z punktów sprzedaży hurtowej lub detalicznej należących do Ubezpieczającego;
9. koszty prawidłowego wywozu opakowań oraz materiałów marketingowych znajdujących sie w miejscu sprzedaży wycofywanego Produktu
(wycofywanych Produktów) Ubezpieczającego, jeżeli nie ma możliwości ponownego wykorzystania ich;
10. faktyczne koszty wywozu Produktu (Produktów) Ubezpieczającego,
jednak wyłącznie wtedy, gdy konieczne jest zastosowanie szczególnych metod niestosowanych zazwyczaj przez Ubezpieczającego do
wywozu odpadów, w celu uniknięcia Szkody na Osobie lub Szkody
na Mieniu, do której mogłoby dojść w wyniku zastosowania zwykłych
metod wywozu odpadów;
11. koszty i wynagrodzenia konsultantów z zakresu bezpieczeństwa,
higieny lub public relations bądź innych doradców zatrudnionych za
uprzednia pisemna zgoda AIG w celu pomocy przy realizacji Wy-

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

4. Franszyza redukcyjna ma zastosowania w odniesieniu do każdego
Zdarzenia Ubezpieczeniowego.
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cofania. AIG wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie wyłącznie
z tytułu Kosztów Wycofania poniesionych w ciągu dwunastu miesięcy
od momentu rozpoczęcia Wycofania.
§5
Wyłączenia mające zastosowanie wyłącznie do niniejszej
klauzuli.
Odpowiedzialność AIG w wnikająca z niniejszej Klauzuli nie ma zastosowania do Kosztów Wycofania poniesionych w wyniku zajścia następujących okoliczności, w zakresie następstw zarówno pośrednich jak
i bezpośrednich:
A. utraty przychodów poniesione w związku z Wycofaniem;
B. zmian w populacji, upodobaniach klientów, warunkach gospodarczych,
sezonowej fluktuacji wysokości sprzedaży lub zmiany środowiska konkurencyjnego;
C. nieprzestrzegania przez osoby inne niż Ubezpieczający instrukcji przechowywania lub użytkowania Produktu (Produktów) określonych przez
Ubezpieczającego;
D. wycofania produktu konkurencyjnego podobnego do Produktu (Produktów) Ubezpieczającego lub Produktu (Produktów) Ubezpieczającego
podobnego lub posiadającego tę samą nazwę handlową lub markę,
lecz należącego do innej partii niż Produkt (Produktów) Ubezpieczającego;
E. wycofania rozpoczętego przez osoby trzecie lub na wniosek osób
trzecich, w przypadku, gdy Wycofanie nie jest skutkiem Zdarzenia
Ubezpieczeniowego;
F. usunięcia Produktu (Produktów) Ubezpieczającego z punktu dystrybucji,
sprzedaży lub użytkowania z przyczyn nie związanych ze Zdarzeniem
Ubezpieczeniowym;
G. poniesienia kosztów związanych z projektowaniem, zmiana projektu,
wykonaniem lub zmianą wykonania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego;
H. wystąpienia roszczeń wynikających ze zdarzeń lub okoliczności,
których Ubezpieczający wiedział przed okresem ubezpieczenia określonym w Polisie, lub o których Ubezpieczający, przy dochowaniu
należytej staranności mógł sie dowiedzieć i im zapobiec;
I. naturalnego zepsucia, rozkładu, zmian składu chemicznego, w tym
miedzy innymi połączenia pierwotnych składników, oryginalnego
opakowania lub ich komponentów bądź reakcją pomiędzy nimi.
Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy do zepsucia,
rozkładu lub zmiany składu dochodzi w bezpośredniej konsekwencji
błędu lub zaniechania w procesie wytwarzania Produktu (Produktów)
Ubezpieczającego;
J. umyślnego, niezgodnego z prawem, nieuczciwego, przestępczego lub
realizowanego w złym zamiarze działania członków zarządu lub innych
władz Ubezpieczającego;
K. celowego nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego przepisów i wymogów organów władzy państwowej, organów władzy właściwych
w danej branży lub innych właściwych organów w zakresie projektowania i wytwarzania Produktu (Produktów) Ubezpieczającego, w tym
między innymi wymogów dotyczących testowania Produktu (Produktów)
Ubezpieczającego zgodnie ze wskazaniami właściwych organów
władzy;
L. naruszenia przez Ubezpieczającego obowiązujących przepisów w zakresie wytwarzania, sprzedaży lub dystrybucji Produktu (Produktów)
Ubezpieczającego lub wykorzystywania w procesie wytwarzania materiałów lub substancji objętych zakazem używania lub określonych przez
odpowiednie jednostki władzy państwowej jako niebezpieczne, w tym
miedzy innymi azbestu lub ołowiu;
M. nałożenia kar, grzywien, zgłoszenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej, roszczeń o odszkodowania o charakterze niekompensacyjnym, w tym o charakterze karnym i represyjnym, zasądzone
odszkodowania z nawiązką;
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N. reakcji nuklearnych, promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego kontrolowanego lub niekontrolowanego, wynikającego z działania lub z warunków związanych z którymkolwiek z powyższych
zdarzeń, niezależnie od tego, czy Zdarzenie Ubezpieczeniowe będzie
bezpośrednią czy pośrednią przyczyna Kosztów Wycofania, pełnej ich
wysokości czy też części oraz czy przyczyni się do ich zwiększenia
czy też nie;
O. wojen, inwazji, wrogich działań, (w przypadku wojny wypowiedzianej
lub niewypowiedzianej), wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania,
zamachu stanu, aktów terroryzmu;
P. azbestu.
§6
Warunki niniejszej klauzuli.
Do niniejszej Klauzuli, obok Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dotyczących niniejszej Polisy, zastosowanie mają następujące warunki dodatkowe:
A. NALEŻYTA STARANNOŚĆ:
Ubezpieczający dołoży należytej staranności oraz będzie postępował
z odpowiednia ostrożnością w celu uniknięcia wszelkich Zdarzeń Ubezpieczeniowych, a także dołoży odpowiednich starań w celu zmniejszenia
wysokości Kosztów Wycofania wynikających ze Zdarzenia Ubezpieczeniowego.
B. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO:
1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niezależnie
od tego, czy okaże sie, iż podlega ono postanowieniom niniejszej
Klauzuli czy też nie, Ubezpieczający możliwie jak najszybciej przekaże bądź zleci innym osobom przekazanie AIG lub jej upoważnionym
przedstawicielom pisemnego zawiadomienia zawierającego dane
umożliwiające identyfikacje Ubezpieczającego oraz opisującego czas,
miejsce i okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a także szacunkową wysokość Kosztów Wycofania. Ubezpieczający niezwłocznie podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu minimalizację
kosztów i szkód z tym związanych.
2. Ubezpieczający będzie współpracował z AIG i na jej wniosek udzieli jej
wsparcia w wykonywaniu praw dochodzenia nadwyżki wypłaconego
świadczenia ponad kwotę proporcjonalnego udziału w zobowiązaniu,
jak również praw do zwolnienia z odpowiedzialności, od osób lub organizacji innych niż Ubezpieczający na podstawie niniejszej Klauzuli,
które mogą być odpowiedzialne wobec Ubezpieczającego z tytułu
poniesionych Kosztów Wycofania.
C. NADWYŻKA I INNE UBEZPIECZENIE: Ubezpieczający może wykupić
inne ubezpieczenie:
I(I) powyżej Limitu ochrony ubezpieczeniowej wskazanego w paragrafie
7 niniejszej Klauzuli, pod warunkiem, że AIG zostanie poinformowane
o szczegółach takiego nadwyżkowego ubezpieczenia w momencie
jego wykupienia. Istnienie takiego ubezpieczenia nie spowoduje
zmniejszenia odpowiedzialności AIG wynikającej z niniejszej Klauzuli;
(II) opierające sie na takich samych warunkach, co niniejsza Klauzula, pod
warunkiem, że franszyza wskazana w paragrafie 7 niniejszej Klauzuli
pozostanie nieubezpieczona. Ubezpieczenie oparte o niniejszą Klauzulę, będzie traktowane jako podstawowe we wszystkich przypadkach,
z wyjątkiem sytuacji, w której polisa wystawiona przez innego, niż AIG,
ubezpieczyciela pokrywa podobny zakres ryzyka.
§7
Wartości kwotowe mające zastosowanie do ochrony
ubezpieczeniowej na bazie niniejszej klauzuli
Do umowy ubezpieczenia udzielanej na bazie Polisy, wyłącznie w zakresie ochrony określonym w niniejszej Klauzuli, mają zastosowanie oddzielny
limit odpowiedzialności oraz franszyza redukcyjna wskazane w umowie
ubezpieczenia. Wszelkie pozostałe Warunki Polisy oraz Ogólne Warunki
Ubezpieczenia pozostają bez zmian.
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Ochrona i wykorzystanie Danych Osobowych
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („AIG”) szanuje i chroni prywatność swoich klientów, osób zgłaszających roszczenia oraz innych kontrahentów.
„Dane Osobowe” identyfikują i odnoszą się do Ubezpieczającego oraz innych osób (np. członków rodziny lub bliskich Ubezpieczającego). Jeżeli Ubezpieczający przekazuje AIG Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do poinformowania takich innych osób o Polityce Prywatności obowiązującej
w AIG.
Rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez AIG oraz cel ich wykorzystania
W zależności od relacji w jakiej Ubezpieczający pozostaje z AIG, Dane Osobowe, które AIG gromadzi mogą zawierać: informacje umożliwiające identyfikację oraz kontakt, dane dotyczące karty płatniczej oraz numer konta bankowego, informacje kredytowe oraz informacje dotyczące oceny zdolności
kredytwej, dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczającego. Dane Osobowe mogą zostać użyte
do::
• Zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń, kwestie dotyczące płatności
• Podejmowania decyzji w zakresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania składek i innych płatności
• Wsparcia oraz doradztwa w sprawach medycznych oraz pomocy w podróży
• Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez AIG działalności gospodarczej
• Zapobiegania, wykrywania oraz ścigania przestępstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniędzy
• Ustalania oraz obrony uprawnień mających swoje źródło w przepisach prawa
• Zapewniania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza granicami Polski
• Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w celach szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
• Celów marketingowych, badania oraz analizy rynku.
W sytuacji, gdy Ubezpieczający wyraził zgodę na otrzymywanie od AIG bądź innych wybranych partnerów, informacji o charakterze marketingowym
i chce tą zgodę odwołać, Ubezpieczający może zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym kontaktując się z AIG za pośrednictwem poczty e-mail na adres aig.polska@aig.com bądź przesyłając informację pisemną do Agnieszki Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa,
Polska. Jeśli Ubezpieczający zdecyduje się na rezygnację, AIG w dalszy ciągu może przesyłać do Ubezpieczającego inne ważne wiadomości, np.
wiadomości dotyczące zarządzania polisą ubezpieczeniową Ubezpieczającego, czy też dotyczące zgłoszonego roszczenia.
Udostępnianie Danych Osobowych – Dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej istnieje możliwość, że Dane Osobowe zostaną udostępnione
podmiotom należącym do grupy AIG, brokerom, czy też innym pośrednikom, ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, biurom informacji kredytowej,
podmiotom z branży ochrony zdrowia oraz innym usługodawcom. Listę podmiotów należących do grupy AIG, które mogą mieć dostęp do Danych Osobowych, Ubezpieczający może znaleźć na: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Dane Osobowe będą udostępniane innym osobom trzecim
(w tym organom państwowym) w sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione
potencjalnym oraz faktycznym nabywcom, oraz przeniesione na skutek sprzedaży spółki AIG bądź przeniesienia własności aktywów przedsiębiorstwa.
Międzynarodowe przekazywanie danych – W związku z międzynarodowym charakterem prowadzonej przez AIG działalności, Dane Osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom znajdującym się w krajach innych niż Polska, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których
obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych inne aniżeli te obowiązujące w Polsce.
Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych – AIG wprowadziła właściwe środki prawne i środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych. Usługodawcy AIG są również starannie wybierani oraz zobowiązani do stosowania właściwych środków bezpieczeństwa. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów opisanych powyżej.
Wnioski lub pytania – prawo dostępu oraz poprawiania swoich Danych Osobowych będących w posiadaniu AIG. Aby uzyskać
dostęp oraz poprawić niewłaściwe Dane Osobowe, bądź zażądać ich usunięcia lub ograniczenia zakresu tychże Danych Osobowych, lub sprzeciwić się
ich użyciu Ubezpieczający proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: aig.polska@aig.com lub wysłanie informacji pisemnej do Agnieszki
Żołędziowskiej-Kulig, Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Saski Point, Drugie Piętro,
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, Polska. Więcej szczegółów dotyczących korzystania przez AIG z Danych Osobowych Ubezpieczający
może znaleźć w pełnej wersji Polityki Prywatności AIG na www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish bądź zwracając się o przesłanie kopii Polityki Prywatności AIG przy użyciu danych kontaktowych.
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