Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

ROZSZERZENIE NR 1a

Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w mieniu
lub na osobie
Odpowiedzialność z tytułu niniejszej Klauzuli obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powodujące
roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia Ubezpieczonymi na podstawie niniejszej klauzuli są Ubezpieczający oraz jego jednostki podległe w
zakresie szkód wyrządzonych wzajemnie.
Lista ubezpieczonych jednostek stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.

ROZSZERZENIE NR 1b

Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w mieniu
lub na osobie
Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na
podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty, za działania których
Ubezpieczający oraz jego jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność - Ubezpieczający nie ma
obowiązku sporządzania listy podmiotów ubezpieczonych.

ROZSZERZENIE NR 2

Szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3

Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby
objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu
rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4

Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy - obejmujące szkody rzeczowe i osobowe
Definicja pracownika: Pod pojęciem pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która
wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika uznaje się
także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, lub inną osobę, której ubezpieczony powierzył
wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę
na rzecz i pod kierownictwem ubezpieczonego uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej
umowy. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z defiicją wskazaną powyżej) innych niż osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o
pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy pracy we właścwych
przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ROZSZERZENIE NR 4a

Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej za
wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straży pożarnych lub ochotniczych straży
pożarnych niezależnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania czynności przez te osoby.

ROZSZERZENIE NR 5

Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.

ROZSZERZENIE NR 6

Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
ubezpieczającego, w tym szkody polegające na ich utracie.Dla utraty Limit 50 000zł

ROZSZERZENIE NR 7

Szkody w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu znajdujących się w pieczy, pod dozorem
lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie

ROZSZERZENIE NR 8

Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy,

ROZSZERZENIE NR 9

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie.

Ubezpieczający nie jest zobowiązany do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów

ROZSZERZENIE NR 10

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego
z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela - Ubezpieczający nie jest zobowiązany do
sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów

ROZSZERZENIE NR 11

ROZSZERZENIE NR 11a

Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania oraz ryzyka niewykonania lub nienależytego
wykonania porozumienia administracyjnego, w szczególności porozumienia administracyjnego,
którego przedmiotem jest przekazanie Ubezpieczającemu pasa drogowego przez Zarządcę innej
kategorii.
Włączenie do ochrony kosztów zapłaty kar umownych, do pokrycia których zobowiązany jest
Poszkodowany na skutek nieterminowego wykonania zobowiązania na nim ciążącego, będącego
następstwem szkody wyrządzonej mu przez Ubezpieczonego. Limit 100 000zł na jedno i wszystkie
zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 12

Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska. Z wyłączeniem szkód regulowa
nych przepisami 2004/35/WEDyrektywy

ROZSZERZENIE NR 13

Włączenie szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie.

ROZSZERZENIE NR 14

Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych
lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami Limit 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 14a

Włączenie szkód polegających na częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego lub
innym naruszeniu konstrukcji obiektu budowlanego, w tym także naruszeniu stateczności podpór,
spowodowanych przez Ubezpieczonego w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych /
ziemnych, również będących następstwem osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu. Limit 50 000zł na
jedno i wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 14b

Włączenie szkód osobowych i pozostałych szkód rzeczowych, niewymienionych w Rozszerzeniu
nr14a, będących następstwem osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu spowodowanych przez
Ubezpieczonego w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych / ziemnych.Limit 50 000zł na
jedno i wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 15

Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych.
Limit 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 16

Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię.

ROZSZERZENIE NR 17

Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych,
powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od
poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18

Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości
dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce
przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi
od poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 19

Szkody poniesione przez użytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,
naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce
z użyciem tych maszyn i urządzeń.

ROZSZERZENIE NR 20

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe

ROZSZERZENIE NR 20a

Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie pozostające
w związku z ruchem tych pojazdów ( w tym za pojazdy OSP odpowiednio).

ROZSZERZENIE NR 21

Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie
wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie
drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
szkody spowodowane przes osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone wykonawcom i
uczestnikom,
Z zakresu ochrony wyłączone zostaną szkody z tytułu organizacji imprez obejmujących sporty
ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych
wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.
Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne, lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo,
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany),
alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem
specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub
snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz
uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub przyrodniczymi;

ROZSZERZENIE NR 22a

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni (fajerwerków,
petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22
Użycie szt. Ogni (fajerwerków, petard ) jest przeprowadzane przez profesjonalne podmioty

ROZSZERZENIE NR 23

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
robót i/lub usług ( w tym OSP - odpowiednio)

ROZSZERZENIE NR 24

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej, w
szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa.

Klauzula — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń
określonych w § ………, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia
oznaczają:
1) ubezpieczony - organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego jednostka
organizacyjna działająca w ramach upoważnienia organu administracji lub jednostki samorządu
terytorialnego,
2) szkoda — szkoda osobowa, szkoda rzeczowa, czysta strata majątkowa,
3) wykonywanie władzy publicznej — zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na
podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień,
4) wypadek ubezpieczeniowy — powstanie szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej straty
majątkowej
3 . Podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy
publicznej, w tym za czyste straty majątkowe z tego tytułu, ustala się w wysokości 500 000,- zł ( na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)” Ubezpieczyciel nie bedzie odpowiadał za
szkody spowodowane przekroczeniem terminu
4. Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych i czystych strat majątkowych:
10% należnego odszkodowania nie mniej niż I 000,00 PLN.

ROZSZERZENIE NR 25

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę
mieszkaniową członkom wspólnoty

ROZSZERZENIE NR 26

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji
wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy
w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27

Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe
rozumiane jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze szkody
osobowej lub rzeczowej. Limit 200 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 28

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości
w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu
kąpielowego

ROZSZERZENIE NR 28a

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach pozostawionych lub oddanych
do szatni w związku z prowadzeniem działalności przez jednostki Gminy / Powiatu, w tym ochrona
dotyczy również szatni szkolnych i mienia ucznów
podlimit na zdarzenie 5000,-zł

ROZSZERZENIE NR 29a

ROZSZERZENIE NR 29b

ROZSZERZENIE NR 30

ROZSZERZENIE NR 31

Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z
wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z
włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

Włączenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń W ZWIAZKU Z
PROWADZENIEM ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W JEDNOSTKACH.
Wyłącza się z
odpowiedzialnośi Zakładu ubezpieczeń szkody spowodowane HIV lub priony
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w dokumentach powierzonych Ubezpieczonemu
1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i pozostałych
postanowień umowy, włącza się do zakresu ochrony odpowiedzialność cywilą za szkody polegające
na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z
prowadzoną przez niego działalnością objętą ubezpieczeniem.
2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do faktycznych kosztów odtworzenia dokumentów
powierzonych Ubezpieczonemu.
podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,-zł

