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Klauzula dodatkowa
Szkody powstałe za granicą – państwa europejskie
Indeks UK/OC/001/01/01/08

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 1 warunków ubezpieczenia (zakres terytorialny) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody, które wystąpiły na Terytorium państw europejskich.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dochodzone przed organem państwowym, mającym siedzibę na
terenie jakiegokolwiek państwa, włączając w to USA, ich terytoria zależne lub Kanadę, na podstawie prawa materialnego
jakiegokolwiek państwa, jeżeli wynikają one ze szkód, które wystąpiły na Terytorium państw europejskich.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w zakresie Odpowiedzialności za Produkt, które wystąpiły poza Terytorium państw europejskich, z wyłączeniem terytorium USA, ich terytoriów zależnych i Kanady, jeżeli Produkt został
wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego na Terytorium państw europejskich, przy czym nie był on ani przygotowany
przez Ubezpieczonego do eksportu, ani Ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany poza te kraje (eksport
pośredni).
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Klauzula dodatkowa
Szkody powstałe za granicą – świat z wyłączeniem USA,
ich terytoriów zależnych i Kanady
Indeks UK/OC/002/01/01/08

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 1 warunków ubezpieczenia (zakres terytorialny) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody, które wystąpiły na terytorium wszystkich państw świata z wyjątkiem USA i ich terytoriów zależnych oraz Kanady.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również roszczenia dochodzone przed organem państwowym mającym siedzibę na terytorium USA, ich terytorium zależnym lub w Kanadzie na podstawie prawa materialnego jakiegokolwiek państwa, jeżeli wynikają one ze szkód, które wystąpiły poza wymienionymi terytoriami.
§ 6 ust. I 1 akapit 3 warunków ubezpieczenia (eksport pośredni) skreśla się.
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Klauzula dodatkowa
Szkody powstałe za granicą – świat z włączeniem USA i Kanady
Indeks UK/OC/003/01/01/08

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 1 warunków ubezpieczenia (zakres terytorialny) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody, które wystąpiły na terytorium wszystkich państw świata, z włączeniem USA oraz Kanady.
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Klauzula dodatkowa
Szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach
wziętych w najem
Indeks UK/OC/004/01/01/08

1.

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód Rzeczowych spowodowanych przez pożar, wybuch oraz wodę wodociągową i ścieki
we wziętych w najem, dzierżawę lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o podobnym charakterze
budynkach i pomieszczeniach, jak również przynależnych do nich urządzeniach do ogrzewania pomieszczeń.

2.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) szkód w nieruchomościach wziętych w leasing,
b) szkód w maszynach i urządzeniach produkcyjnych.
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Klauzula dodatkowa
Szkody w ruchomościach wziętych w najem
Indeks UK/OC/005/01/01/08

1.

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód Rzeczowych we wziętych w najem, dzierżawę, leasing lub używanych przez
Ubezpieczonego na podstawie umowy o podobnym charakterze rzeczach ruchomych, w szczególności w maszynach
i urządzeniach.

2.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) szkód w takim zakresie, w jakim rzecz ruchoma, która doznała Szkody Rzeczowej, była objęta ubezpieczeniem
majątkowym zawartym na rachunek Ubezpieczonego albo zawierających się w udziale własnym lub franszyzie,
b) szkód w rzeczach szklanych i szklanych częściach składowych rzeczy.
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Klauzula dodatkowa
Podróże służbowe – cały świat z wyłączeniem USA i Kanady
Indeks UK/OC/006/01/01/08

1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych w związku z odbywaniem
podróży służbowych Pracowników Ubezpieczonego, a także udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp. na terenie państw całego świata z wyłączeniem USA, ich terytoriów zależnych i Kanady.
Ponadto, odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte), ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu uszkodzenia pomieszczeń wziętych w najem w związku z podróżami
służbowymi.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje stłuczenia przedmiotów szklanych.

3.

W odniesieniu do szkód, które wystąpiły poza terytorium Polski, obowiązuje Franszyza Redukcyjna 5.000 PLN na
każdą Szkodę Rzeczową.
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Klauzula dodatkowa
Podróże służbowe – cały świat z włączeniem USA i Kanady
Indeks UK/OC/007/01/01/08

1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych w związku z odbywaniem
podróży służbowych Pracowników Ubezpieczonego, a także udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp. na terenie państw całego świata z włączeniem USA, ich terytoriów zależnych i Kanady.
Ponadto, odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte), ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu uszkodzenia pomieszczeń wziętych w najem w związku z podróżami
służbowymi.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje stłuczenia przedmiotów szklanych.

3.

W przypadku szkód, które wystąpiły na terytorium USA, ich terytoriach zależnych lub w Kanadzie Franszyza Redukcyjna wynosi 25.000 PLN na każdą szkodę. W odniesieniu do pozostałych szkód, które wystąpiły poza terytorium
Polski, obowiązuje Franszyza Redukcyjna 5.000 PLN na każdą Szkodę Rzeczową.

8

Klauzula dodatkowa
Prace przeładunkowe
Indeks UK/OC/008/01/01/08

1.

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6b) warunków ubezpieczenia (rzeczy pod kontrolą) ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód Rzeczowych powstałych w należących do Osób Trzecich środkach
transportu wszelkiego rodzaju oraz kontenerach podczas lub wskutek ich załadunku albo rozładunku (włącznie ze
służącym w tym celu ich przemieszczaniem).

2.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również Szkody Rzeczowe w ładunkach, o ile:
a) ładunek nie jest przeznaczony dla Ubezpieczonego,
b) nie chodzi o wyroby Ubezpieczonego lub rzeczy dostarczane przez niego lub przez Osoby Trzecie na jego zlecenie
lub na jego rachunek lub
c) transport ładunku nie został formalnie przejęty przez Ubezpieczonego lub przez Osoby Trzecie działające na jego
zlecenie lub na jego rachunek.
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Klauzula dodatkowa
Szkody w rzeczach pod kontrolą
Indeks UK/OC/009/01/01/08

1.

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 6b) warunków ubezpieczenia (rzeczy pod kontrolą) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w rzeczach należących do Osób Trzecich:
a) wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności Ubezpieczonego prowadzonej na tych rzeczach lub przy ich
użyciu, kiedy stanowią one przedmiot tej działalności (np. obróbka, naprawa, remont, kontrola itp.),
b) jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem wymienionej działalności.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od tego, czy szkoda powstała wskutek błędu popełnionego podczas
wykonywanej działalności czy też wady dostarczonego produktu.

2.

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód:
a) w rzeczach posiadanych przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem umowy przechowania,
b) w rzeczach, które zostały wyprodukowane lub zakupione w celu dostarczenia przez Ubezpieczonego, ale nie
zostały jeszcze wydane odbiorcy,
c) w środkach transportu i ładunkach powstałych podczas lub wskutek ich załadunku lub rozładunku, również
w związku ze służącym tym celom ich przemieszczaniem.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód powstałych po przekazaniu wykonanej usługi istnieje tylko wtedy,
gdy ubezpieczenie obejmuje Odpowiedzialność za Wykonane Usługi.

4.

Wyłączenia § 6 ust. II 2 warunków ubezpieczenia (wykonanie zobowiązania) i § 6 ust. II 3 warunków ubezpieczenia
(szkody w produkcie i wykonanych usługach) pozostają w mocy.
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Klauzula dodatkowa
Pojazdy niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
Indeks UK/OC/010/01/01/08

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 7 warunków ubezpieczenia (pojazdy) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność
cywilną z tytułu szkód związanych z posiadaniem, kierowaniem, używaniem lub uruchamianiem pojazdów niepodlegających
obowiązkowi ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje, jeżeli kierowca pojazdu nie posiadał w chwili spowodowania szkody wymaganych
uprawnień do prowadzenia go.
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony mógł bez swojej winy zakładać, że kierowca takie uprawnienia posiadał lub jeżeli pojazd prowadzony był przez nieupoważnioną przez Ubezpieczonego osobę. Wówczas, odmiennie niż
stanowi § 3 warunków ubezpieczenia (osoby dodatkowo ubezpieczone) ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje w odniesieniu
do kierowcy. AXA zachowuje prawo regresu do osoby, która spowodowała szkodę.
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Klauzula dodatkowa
Odpowiedzialność pracodawcy
Indeks UK/OC/011/01/01/08

1.

Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 8 warunków ubezpieczenia (roszczenia Pracowników) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za:
a) Szkody Osobowe z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu ulegli Pracownicy Ubezpieczonego,
b) Szkody Rzeczowe, jakich doznali Pracownicy Ubezpieczonego,
c) Czyste Szkody Majątkowe, jakich doznali Pracownicy Ubezpieczonego, zaistniałe na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu chorób zawodowych.
Za chorobę zawodową uważa się chorobę spowodowaną pracą w danym zawodzie przez przeniesienie choroby
albo ciągłe lub powtarzające się oddziaływanie szkodliwych warunków, substancji lub hałasu, a w szczególności
taką, która została uznana za chorobę zawodową w myśl obowiązującego prawa.

3.

W odniesieniu do odpowiedzialności objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie stosuje
się § 8 ust. 5 i § 14 ust. 2 warunków ubezpieczenia.
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Klauzula dodatkowa
Czyste Szkody Majątkowe
Indeks UK/OC/012/01/01/08

Zgodnie z § 1 ust. 1 warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczonego z tytułu Czystych Szkód Majątkowych.
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń
z tytułu szkód:
1.

objętych zakresem Odpowiedzialności za Produkt i Wykonane Usługi,

2.

spowodowanych przez stałe immisje (np. hałas, zapachy, wstrząsy),

3.

spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, nadzoru, kontroli i rzeczoznawstwa,

4.

związanych z transakcjami ﬁnansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, w obrocie nieruchomościami, leasingu lub
podobnymi, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,

5.

spowodowanych naruszeniem prawa własności intelektualnej (w tym praw autorskich), związanych z udzieleniem licencji
oraz naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6.

spowodowanych reklamą,

7.

powstałych w wyniku niedotrzymania terminów oraz kosztorysów,

8.

powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo z Ubezpieczonym przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,

9.

powstałych w wyniku dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych, racjonalizacją i automatyzacją,

10.

powstałych w związku z pośrednictwem,

11.

powstałych w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,

12.

związanych ze stosunkiem pracy,

13.

spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.
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Klauzula dodatkowa
Nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku z wyłączeniem
odpowiedzialności za Produkt i Wykonaną Usługę
odpowiedzialności ekologicznej
Indeks UK/OC/013/01/01/08

1.

Zakres ochrony
a) Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 3 warunków ubezpieczenia (szkody w środowisku) ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje:
i) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Osobowe lub Rzeczowe powstałe w wyniku Zanieczyszczenia,
ii) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wobec Osób Trzecich, które poniosły koszty neutralizacji lub usunięcia Substancji z gleby, ziemi, wód, w tym gruntowych,
iii) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wobec Osób Trzecich, które poniosły koszty na podstawie przepisów Ustawy z dn. 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 nr 75,
poz. 493), jeżeli powstały wskutek Emisji spowodowanej przez działalność Ubezpieczonego,
iv) zgodnie z § 2 ust. 1.e) warunków ubezpieczenia poniesione przez Ubezpieczonego koszty neutralizacji lub
usunięcia Substancji z gleby, ziemi, wód, również znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli było
to celowe dla zmniejszenia szkód opisanych powyżej.
b) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:
i) roszczeń z tytułu Odpowiedzialności za Produkt i Wykonane Usługi w zakresie szkód w środowisku,
ii) odpowiedzialności ekologicznej Ubezpieczonego

2.

Zdarzenie nagłe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli istnieje tylko wtedy, gdy szkoda została wywołana pojedynczym, zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem, które odbiega od prawidłowej, wolnej od
zakłóceń pracy zakładu.

3.

Szkody seryjne
W uzupełnieniu § 5 ust. 2 warunków ubezpieczenia (szkoda seryjna) za tę samą przyczynę uważane są wielokrotne
zdarzenia jednego typu, jeżeli między tymi zdarzeniami występuje związek techniczny.

4.

Dodatkowe wyłączenia
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa:
a) nie istnieje w przypadku, gdy poprzez wiele zdarzeń, których następstwa szkodowe są podobne, zostanie wywołana szkoda w środowisku, która nie powstałaby w przypadku pojedynczych zdarzeń tego typu,
b) nie obejmuje roszczeń związanych ze szkodami w środowisku wynikającymi z funkcjonowania urządzeń, obiektów
lub instalacji do ostatecznego składowania odpadów,
c) nie obejmuje kosztów neutralizacji lub usunięcia Substancji z gleby, ziemi, wód, w tym gruntowych, będących
w posiadaniu Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt. 1.a)iii) niniejszej klauzuli,
d) nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, które są skutkiem Emisji, które nastąpiły przed
uzgodnieniem niniejszej klauzuli. Jeżeli ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli jest kontynuowana bez
przerwy w następnych okresach ubezpieczenia, za wspomniany dzień uzgodnienia klauzuli uznaje się dzień
uzgodnienia jej po raz pierwszy,
e) z zastrzeżeniem pkt. 1.a)iii) niniejszej klauzuli, nie obejmuje szkód w nieruchomościach należących do Osób
Trzecich, znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego, nawet jeżeli do umowy ubezpieczenia włączono odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach wziętych w najem, dzierżawę lub użytkowanych na podstawie umowy
o podobnym charakterze.
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Nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku

5.

Dodatkowe obowiązki Ubezpieczonego
Pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z § 13 ust. 4 warunków ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) produkować, przetwarzać, zbierać, przechowywać i usuwać substancje szkodliwe dla środowiska z zachowaniem
przepisów określonych prawem oraz przez odpowiednie władze,
b) konserwować zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz przepisami określonymi prawem i wydanymi przez odpowiednie władze, urządzenia wykorzystywane przy wyżej wymienionych czynnościach, włącznie z urządzeniami
zabezpieczającymi i alarmowymi,
c) zastosować w terminie wszelkie środki zaradcze polecone przez odpowiednie władze.
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Klauzula dodatkowa
Oddziaływanie stopniowe i szkody w środowisku
wyrządzone przez Produkt lub Wykonaną Usługę
Indeks UK/OC/014/01/01/08

1.

Zakres ochrony
a) Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 2 (oddziaływanie stopniowe) i § 6 ust. I 3 (szkody w środowisku) warunków
ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
i) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, par lub wilgoci, osadów (dymy, sadza, pył itp.) oraz wibracji,
ii) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Osobowe lub Rzeczowe powstałe w wyniku Zanieczyszczenia,
iii) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wobec Osób Trzecich, które poniosły koszty neutralizacji lub usunięcia Substancji z gleby, ziemi, wód, w tym gruntowych,
iv) zgodnie z § 2 ust. 1.e) warunków ubezpieczenia poniesione przez Ubezpieczonego koszty neutralizacji lub
usunięcia Substancji z gleby, ziemi i wód, jeżeli było to celowe dla zmniejszenia szkód opisanych powyżej.
b) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie roszczenia z tytułu
Odpowiedzialności za Produkt i za Wykonane Usługi.
c) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:
i) odpowiedzialności ekologicznej Ubezpieczonego.

2.

Wypadek Ubezpieczeniowy
Odmiennie niż stanowi § 8 ust. 4 warunków ubezpieczenia (Wypadek Ubezpieczeniowy) dla roszczeń wymienionych:
a) w pkt. 1.a)i) niniejszej klauzuli, przyjmuje się że Wypadkiem Ubezpieczeniowym jest pierwsze udokumentowane
stwierdzenie przez Osobę Trzecią, właściwy organ lub Ubezpieczonego Szkody Rzeczowej spowodowanej opisanymi oddziaływaniami, nawet jeżeli w chwili stwierdzenia szkody nie można było ustalić jej przyczyny lub wielkości.
b) w pkt. 1.a)ii) oraz iii) niniejszej klauzuli, przyjmuje się że Wypadkiem Ubezpieczeniowym jest pierwsze udokumentowane stwierdzenie przez Osobę Trzecią, właściwy organ lub Ubezpieczonego obecności Substancji w powietrzu, wodzie, w tym gruntowej, glebie lub ziemi, nawet jeżeli w chwili stwierdzenia obecności Substancji nie
można było ustalić jej pochodzenia lub wielkości szkody.

3.

Szkody seryjne
W uzupełnieniu § 5 ust. 2 warunków ubezpieczenia (szkody seryjne) za tę samą przyczynę uważane są wielokrotne
zdarzenia jednego typu, jeżeli między tymi zdarzeniami występuje związek techniczny.

4.

Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje szkody zaistniałe na terytorium
krajów wymienionych w postanowieniach dotyczących zakresu terytorialnego umowy ubezpieczenia. Jednakże włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych na terytorium USA, ich terytoriów zależnych oraz Kanady wymaga postanowienia w polisie wyraźnie dotyczącego szkód objętych niniejszą klauzulą. W przypadku braku takiego
postanowienia szkody wyrządzone na terytoriach wymienionych krajów pozostają wyłączone.

5.

Dodatkowe wyłączenia
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) roszczeń związanych ze szkodami w środowisku wynikającymi z funkcjonowania urządzeń, obiektów lub instalacji
do ostatecznego składowania odpadów,
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b) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego przed
dniem uzgodnienia niniejszej klauzuli. Jeżeli ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli jest kontynuowana
bez przerwy w następnych okresach ubezpieczenia, za wspomniany dzień uzgodnienia klauzuli uznaje się dzień
uzgodnienia jej po raz pierwszy,
c) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonane Usługi choćby częściowo przekazane odbiorcy przed
dniem uzgodnienia niniejszej klauzuli. Jeżeli ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli jest kontynuowana
bez przerwy w następnych okresach ubezpieczenia, za wspomniany dzień uzgodnienia klauzuli uznaje się dzień
uzgodnienia jej po raz pierwszy,
d) roszczeń zgłoszonych do AXA po upływie dwóch lat od zakończenia udzielania ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do terminów przedawnienia. Za
wspomniany dzień zakończenia udzielania ochrony ubezpieczeniowej uważa się ostatni dzień okresu ubezpieczenia, w którym nastąpił Wypadek Ubezpieczeniowy, nawet jeżeli ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli
jest udzielana w następnych okresach ubezpieczenia.
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Klauzula dodatkowa
Klauzula maszynowa
Indeks UK/OC/015/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 14 warunków ubezpieczenia (szkody maszynowe) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za straty poniesione przez Osoby Trzecie z powodu wadliwości
wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przetworzeniu za pomocą wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń (także urządzeń z zakresu
techniki sterowania, pomiaru i automatyki oraz form i narzędzi) i ich części, przy czym ochrona obejmuje wyłącznie:
a) straty powstałe z powodu uszkodzenia lub zniszczenia wyrobów produkowanych, poddanych obróbce lub przetworzeniu za pomocą wymienionych wyżej maszyn i urządzeń,
b) nakłady daremnie poniesione na wyprodukowanie, obróbkę lub przetworzenie wymienionych wyżej wyrobów,
c) nakłady poniesione dodatkowo ze względu na konieczne z przyczyn prawnych lub ekonomicznych usunięcie wady
wyrobu wyprodukowanego, poddanego obróbce lub przetworzeniu za pomocą wymienionych wyżej maszyn i urządzeń,
d) inny uszczerbek majątkowy wynikający z faktu, że wyroby wyprodukowane, poddane obróbce lub przetworzeniu za
pomocą wymienionych maszyn i urządzeń nie mogą zostać zbyte lub też mogą zostać zbyte tylko po obniżonej cenie,
e) koszty powstałe bezpośrednio u Osoby Trzeciej wytwarzającej wyżej wymienione wadliwe wyroby, powstałe na
skutek zatrzymania lub opóźnienia procesu produkcji ze względu na właściwości stosowanej technologii wytwarzania.

2.

Koszty sortowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nakłady konieczne na wyszukanie, łącznie z kosztami identyﬁkacji i wysortowania, niewadliwych wyżej wymienionych wyrobów.

3.

Wypadek Ubezpieczeniowy
W przypadku szkód objętych niniejszą klauzulą za chwilę powstania szkody uznaje się moment wyprodukowania,
poddania obróbce lub przetworzenia po raz pierwszy wyrobu.

4.

Ograniczenie czasowe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje tylko i wyłącznie szkody spowodowane
przez Produkty wprowadzone do obrotu po jej uzgodnieniu, pod warunkiem że roszczenie zostało zgłoszone AXA
przed upływem pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się
do terminów przedawnienia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w AXA okres pięcioletni
rozpoczyna się od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

5.

Szkody następcze
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji
innych niż wymienione w pkt. 1.e) powyżej, w szczególności wynikających z niezrealizowania przez Osobę Trzecią jej
zobowiązań umownych.
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Klauzula dodatkowa
Klauzula połączenia i zmieszania
Indeks UK/OC/016/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 12 warunków ubezpieczenia (połączenie i zmieszanie) ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za straty poniesione przez Osoby Trzecie w wyniku wadliwości
przedmiotów powstających dopiero przez połączenie lub zmieszanie dostarczonych Produktów Ubezpieczonego
z innymi wyrobami (produkt ﬁnalny), przy czym ochrona obejmuje wyłącznie:
a) straty powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia wymienionych wyżej innych wyrobów,
b) nakłady poniesione na wyprodukowanie produktu ﬁnalnego, który nie może być zbyty, z wyjątkiem zapłaty za
wadliwy Produkt Ubezpieczonego,
c) nakłady, które poniesiono dodatkowo ze względu na konieczne z przyczyn prawnych lub ekonomicznych usunięcie wady produktu ﬁnalnego. AXA nie pokrywa powstałych kosztów w części, która stanowi stosunek zapłaty
za dostarczony produkt do ceny sprzedaży, jakiej należałoby oczekiwać za niewadliwy produkt ﬁnalny,
d) inny uszczerbek majątkowy, spowodowany faktem, że produkt ﬁnalny nie może zostać zbyty lub też może
zostać zbyty tylko po obniżonej cenie. AXA nie pokrywa szkody w części, która stanowi stosunek zapłaty za
dostarczony produkt do ceny sprzedaży, jakiej należałoby oczekiwać za niewadliwy produkt ﬁnalny,
e) koszty powstałe bezpośrednio u Osoby Trzeciej, wytwarzającej wyżej wymienione wadliwe produkty ﬁnalne, na
skutek zatrzymania lub opóźnienia procesu produkcji ze względu na właściwości stosowanej technologii wytwarzania.

2.

Koszty sortowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty Osób Trzecich poniesione na wyszukanie wadliwych Produktów Ubezpieczonego, jednakże przed ich dalszym przetworzeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nakłady konieczne na wyszukanie, łącznie z kosztami identyﬁkacji i wysortowania, niewadliwych produktów ﬁnalnych.

3.

Rękojmia za wady
W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi
i niezgodności towaru z umową (§ 6 ust. II.2 warunków ubezpieczenia).

4.

Wypadek Ubezpieczeniowy
W przypadku szkód objętych niniejszą klauzulą za chwilę powstania szkody uznaje się moment połączenia lub zmieszania po raz pierwszy wadliwego Produktu Ubezpieczonego z innymi wyrobami.

5.

Ograniczenie czasowe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje tylko i wyłącznie szkody spowodowane
przez Produkty wprowadzone do obrotu po jej uzgodnieniu, pod warunkiem że roszczenie zostało zgłoszone AXA
przed upływem pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się
do terminów przedawnienia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w AXA okres pięcioletni
rozpoczyna się od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

6.

Szkody następcze
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji, innych niż wymienione w pkt. 1.e) powyżej, w szczególności wynikających z niezrealizowania przez Osobę Trzecią jej
zobowiązań umownych.
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Klauzula dodatkowa
Klauzula szkód spowodowanych
przez dalsze przetwarzanie i obróbkę
Indeks UK/OC/017/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 12 warunków ubezpieczenia (dalsze przetworzenie i obróbka) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za nakłady poniesione przez Osoby Trzecie na dalsze
przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwego Produktu Ubezpieczonego – przy czym nie ma miejsca połączenie lub
zmieszanie z innymi wyrobami – o ile produkt ﬁnalny powstały w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może
być zbyty.

2.

Ubezpieczone koszty
Koszty ubezpieczone niniejszą klauzulą obejmują wyłącznie koszty produkcji Osób Trzecich z wyłączeniem zapłaty za wadliwy Produkt Ubezpieczonego.
Jeżeli wadliwość dostarczonego przez Ubezpieczonego produktu prowadzi do obniżenia ceny za produkt końcowy,
wówczas AXA nie pokrywa kosztów produkcji, lecz wynikającą z obniżenia ceny stratę Osoby Trzeciej. AXA nie pokrywa straty w części, która stanowi stosunek zapłaty za dostarczony produkt do ceny sprzedaży jakiej należałoby
oczekiwać za niewadliwy produkt ﬁnalny.

3.

Koszty sortowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty Osób Trzecich poniesione na wyszukanie wadliwych Produktów Ubezpieczonego, jednakże przed ich dalszym przetworzeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nakłady konieczne na wyszukanie, łącznie z kosztami identyﬁkacji i wysortowania, niewadliwych produktów ﬁnalnych.

4.

Rękojmia za wady
W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi
i niezgodności towaru z umową (§ 6 ust. II.2 warunków ubezpieczenia).

5.

Usunięcie wady
Jeżeli istnieje możliwość usunięcia niezbywalności produktu ﬁnalnego lub konieczności obniżki ceny poprzez uzasadnione ekonomicznie poprawienie produktu ﬁnalnego, wówczas AXA pokrywa koszty tej operacji. AXA nie pokrywa
kosztów i strat w części, która stanowi stosunek zapłaty za dostarczony Produkt do ceny sprzedaży, jakiej należałoby
oczekiwać za niewadliwy produkt ﬁnalny.

6.

Wypadek Ubezpieczeniowy
W przypadku szkód objętych niniejszą klauzulą za chwilę powstania szkody uznaje się moment przetworzenia lub
obróbki po raz pierwszy wadliwego Produktu Ubezpieczonego.

7.

Ograniczenie czasowe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje tylko i wyłącznie szkody spowodowane
przez Produkty wprowadzone do obrotu po jej uzgodnieniu, pod warunkiem że roszczenie zostało zgłoszone AXA
przed upływem pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących
się do terminów przedawnienia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w AXA okres pięcioletni rozpoczyna się od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

8.

Szkody następcze
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji, w szczególności wynikających z niezrealizowania przez Osobę Trzecią jej zobowiązań umownych.
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Klauzula dodatkowa
Klauzula kosztów demontażu i zastąpienia
Indeks UK/OC/018/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 13 warunków ubezpieczenia (koszty demontażu i zastąpienia) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za nakłady Osób Trzecich poniesione na czynności techniczne polegające na usunięciu, demontażu lub odsłonięciu wadliwych Produktów oraz na montaż, umocowanie lub
położenie Produktów pozbawionych wad.

2.

Ubezpieczone koszty
Koszty ubezpieczone niniejszą klauzulą obejmują wyłącznie nakłady poniesione na zastąpienie wadliwego Produktu,
w szczególności:
a) koszty odszukania Produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego, a uznanego za wadliwy,
b) koszty podróży, diet, noclegu i dodatki z tytułu nadgodzin,
c) koszt rusztowań, dźwigów i innych urządzeń.

3.

Koszty sortowania
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty Osób Trzecich poniesione na wyszukanie wadliwych Produktów Ubezpieczonego, jednakże przed ich zamontowaniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nakłady konieczne na wyszukanie, łącznie z kosztami identyﬁkacji i wysortowania, niewadliwych produktów ﬁnalnych zawierających Produkt Ubezpieczonego.

4.

Rękojmia za wady
W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi
i niezgodności towaru z umową (§ 6 ust. II.2 warunków ubezpieczenia).

5.

Demontaż przez Ubezpieczonego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty poniesione przez poszkodowanego w wyniku zlecenia realizacji
jednej z wyżej wymienionych czynności Ubezpieczonemu, przy czym udziały Ubezpieczonego w zysku nie są objęte
ubezpieczeniem.

6.

Ponowna dostawa
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów ponownej dostawy niewadliwego Produktu.
Jednakże ubezpieczenie obejmuje koszty transportu Produktów pozbawionych wad pomniejszone o koszty transportu do miejsca pierwotnej dostawy zrealizowanej przez Ubezpieczonego.

7.

Inny sposób usunięcia wady
Jeżeli zamiast demontażu i ponownego montażu może zostać wykonana inna odpowiednia czynność, w tym także
polegająca na naprawieniu wadliwego Produktu, wówczas AXA pokrywa koszty niezbędne dla wykonania tej czynności, jednakże maksymalnie do wysokości kwoty, która byłaby konieczna przy realizacji demontażu i montażu.
Jednakże ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że Osoba Trzecia mogłaby skutecznie żądać od Ubezpieczonego pokrycia kosztów demontażu i montażu. AXA nie pokrywa powstałych kosztów w części, która stanowiłaby w przypadku demontażu i montażu stosunek kosztów dodatkowej dostawy, łącznie z kosztem transportu, do
kosztów demontażu i montażu.

8.

Montaż przez Ubezpieczonego
Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje, gdy Ubezpieczony sam dokonał instalacji lub montażu wadliwych Produktów
lub też zostały one zainstalowane lub zamontowane na jego zlecenie lub na jego rachunek.
Jednakże niniejsze wyłączenie nie obowiązuje, gdy Ubezpieczony dowiedzie, że konieczność demontażu wynika
z przyczyny innej niż wadliwy montaż Produktu, bez względu na to, kto jest jego wytwórcą.
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9.

Wypadek Ubezpieczeniowy
W przypadku szkód objętych niniejszą klauzulą za chwilę powstania szkody uznaje się moment zamontowania po
raz pierwszy wadliwego Produktu Ubezpieczonego.

10.

Ograniczenie czasowe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje tylko i wyłącznie szkody spowodowane
przez Produkty wprowadzone do obrotu po jej uzgodnieniu, pod warunkiem że roszczenie zostało zgłoszone AXA
przed upływem pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących
się do terminów przedawnienia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w AXA okres pięcioletni rozpoczyna się od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

11.

Szkody następcze
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji, w szczególności wynikających z niezrealizowania przez Osobę Trzecią jej zobowiązań umownych.

12.

Części pojazdów
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikłych z konieczności usunięcia, demontażu lub odsłonięcia oraz
montażu, umocowania lub położenia części pojazdów mechanicznych, statków wodnych, powietrznych i kosmicznych.
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Klauzula dodatkowa
Klauzula wad etykiet, opakowań i kodu kreskowego
Indeks UK/OC/019/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I 12 (połączenie i zmieszanie, dalsze przetworzenie i obróbka), ust. I 13 (demontaż
i zastąpienie) oraz na podstawie § 1 warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za straty poniesione przez Osoby Trzecie z powodu wady etykiet i opakowań wykonanych przez Ubezpieczonego, przy czym ochrona obejmuje wyłącznie:
a) koszty zidentyﬁkowania i wysortowania wadliwych i niewadliwych wyrobów,
b) koszty ponownego umieszczenia etykiet na wadliwych wyrobach; wyłączone pozostają tu koszty dodatkowej dostawy etykiet włącznie z kosztami ich transportu,
c) koszty przepakowania lub przelania już opakowanych wyrobów Osób Trzecich, przy czym wyłączone pozostają
koszty dodatkowej dostawy opakowań włącznie z kosztami ich transportu,
d) straty z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia opakowanych wyrobów Osób Trzecich oraz z tytułu kosztów wcześniej
poniesionych na zapakowanie tych wyrobów, z wyjątkiem zapłaty za wadliwe opakowania dostarczone przez Ubezpieczonego, poniesionych w sytuacji gdy przepakowanie lub przelanie nie jest ekonomicznie uzasadnione,
e) inny uszczerbek majątkowy spowodowany tym, że opakowane wyroby Osób Trzecich nie mogą zostać zbyte lub
mogą zostać zbyte tylko po obniżonej cenie ze względu na wadliwe opakowania dostarczone przez Ubezpieczonego. AXA nie pokrywa szkody w części równej stosunkowi zapłaty za opakowania lub etykiety dostarczone przez
Ubezpieczonego do ceny sprzedaży opakowanego wyrobu, jakiej można by oczekiwać w przypadku niewadliwej
dostawy.

2.

Rękojmia za wady
W zakresie objętym niniejszą klauzulą nie stosuje się wyłączenia roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi
i niezgodności towaru z umową (§ 6 ust. II.2 warunków ubezpieczenia).

3.

Dodatkowa ochrona – kody kreskowe
Określone powyżej koszty są pokrywane także wtedy, gdy opakowanie będzie wadliwe z powodu zastosowania błędnego kodu Europejskiego Systemu Numeracji Artykułów (system EAN).

4.

Wypadek Ubezpieczeniowy
W przypadku szkód objętych niniejszą klauzulą za chwilę powstania szkody uznaje się moment zastosowania po raz
pierwszy w procesie produkcji wadliwego opakowania, etykiety lub kodu kreskowego.

5.

Ograniczenie czasowe
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej klauzuli obejmuje tylko i wyłącznie szkody spowodowane
przez Produkty wprowadzone do obrotu po jej uzgodnieniu, pod warunkiem że roszczenie zostało zgłoszone AXA
przed upływem pięciu lat od zakończenia okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących
się do terminów przedawnienia. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia w AXA okres pięcioletni rozpoczyna się od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

6.

Szkody następcze
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód następczych, jak np. przerwanie eksploatacji lub przestój w produkcji, w szczególności wynikających z niezrealizowania przez Osobę Trzecią jej zobowiązań umownych.
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Klauzula dodatkowa
Utrata rzeczy
Indeks UK/OC/020/01/01/08

1.

Na podstawie § 1 ust. 1 warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z utraty rzeczy, w tym pozbawienia możliwości korzystania
z rzeczy.

2.

Jednakże ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje utraty pieniędzy, papierów wartościowych i dzieł sztuki.
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Klauzula dodatkowa
Energia elektryczna
Indeks UK/OC/021/01/01/08

Odmiennie niż stanowi wyłączenie § 6 ust. I 15 warunków ubezpieczenia (dostarczana energia) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe wyrządzone wskutek dostarczenia energii
elektrycznej i cieplnej o parametrach innych niż uzgodnione.
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Klauzula dodatkowa
Dodatkowe koszty energii
Indeks UK/OC/022/01/01/08

1.

Zakres ochrony
Na podstawie § 1 warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe, polegające na zwiększonym zużyciu energii elektrycznej wskutek
prac wykonanych przez Ubezpieczonego.

2.

Wyłączenia
W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych przez warunki ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu:
a) kosztów odszukania Produktu dostarczonego przez Ubezpieczonego, a uznanego za wadliwy,
b) nieskuteczności działań mających na celu oszczędność energii,
c) zwiększonego zużycia energii przez maszyny, urządzenia i instalacje dostarczone, wyprodukowane, zamontowane,
remontowane lub serwisowane przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
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Klauzula dodatkowa
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia biura
Indeks UK/PR/003/01/01/08

1.

Przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód Osobowych i Rzeczowych wyrządzonych w związku z posiadaniem i użytkowaniem pomieszczeń biurowych w związku z ubezpieczoną działalnością
zawodową.

2.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
a) Szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I.6.a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną z tytułu Szkód Rzeczowych spowodowanych przez pożar, wybuch oraz wodę wodociągową
i ścieki we wziętych w najem przez Ubezpieczonego, w celu wykonywania ubezpieczonej działalności zawodowej, budynkach i pomieszczeniach, jak również należących do nich urządzeniach do ogrzewania pomieszczeń.
b) Odpowiedzialność pracodawcy
Odmiennie niż stanowi § 6 ust. I.8 warunków ubezpieczenia (roszczenia Pracowników) ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje odpowiedzialność cywilną za:
a) Szkody Osobowe z tytułu wypadku przy pracy, jakiemu ulegli Pracownicy Ubezpieczonego,
b) Szkody Rzeczowe, jakich doznali Pracownicy Ubezpieczonego,
c) Czyste Szkody Majątkowe, jakich doznali Pracownicy Ubezpieczonego, zaistniałe na skutek naruszenia Ustawy
o ochronie danych osobowych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu chorób zawodowych. Za chorobę zawodową uważa się
chorobę spowodowaną pracą w danym zawodzie przez przeniesienie choroby albo ciągłe lub powtarzające się
oddziaływanie szkodliwych warunków, substancji lub hałasu, a w szczególności taką, która została uznana za
chorobę zawodową w myśl obowiązującego prawa.
W odniesieniu do niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nie stosuje się § 8 ust. I.8 i § 14 ust. 2
warunków ubezpieczenia.
c) Podróże służbowe
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych w związku z odbywaniem podróży służbowych Pracowników Ubezpieczonego, a także w związku z udziałem w targach, wystawach,
pokazach, konferencjach itp. na terenie państw całego świata z włączeniem USA, ich terytoriów zależnych i Kanady.
Ponadto, odmiennie niż stanowi § 6 ust. I.6.a) warunków ubezpieczenia (rzeczy najęte) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu uszkodzenia pomieszczeń wziętych w najem w związku z podróżami służbowymi.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje stłuczenia przedmiotów szklanych.
d) Ochrona w życiu prywatnym
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną:
a) członków jego statutowych organów zarządzających, gdy Ubezpieczony jest spółką kapitałową,
b) wspólników będących osobami ﬁzycznymi, gdy Ubezpieczony jest spółką osobową,
z tytułu Szkód Osobowych i Rzeczowych wyrządzonych czynnościami życia prywatnego, w szczególności w związku z uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz udziałem w polowaniach.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem prywatnych nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.
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3.

Suma gwarancyjna
Dla szkód objętych niniejszą klauzulą ustalona zostaje odrębna suma gwarancyjna w wysokości 400.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.

4.

Franszyzy redukcyjne
Franszyzy Redukcyjne wynoszą:
a) 1.000 PLN na każdą Szkodę Rzeczową,
b) 25.000 PLN na każdą szkodę w odniesieniu do szkód powstałych na terytorium USA, ich terytorium zależnym
lub w Kanadzie w związku z podróżami służbowymi,
c) 5.000 PLN na każdą Szkodę Rzeczową w odniesieniu do szkód powstałych w innych krajach poza Polską w związku z podróżami służbowymi.
O ile niniejsza klauzula nie stanowi inaczej, w pozostałym zakresie stosuje się warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej AXA.
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