Certyfikat do polisy nr 436000227223
Okres ubezpieczenia: od 03.09.2020 00:00 do 02.09.2021 23:59
Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
Dane Ubezpieczającego / Ubezpieczonego:

PPHU Plastbor Grzegorz Przybysz
NIP: 123-00-05-450
UL. KRÓTKA 5, CHYLICZKI, 05-500 PIASECZNO

Warunki ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania
mienia

M04-09

Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością
wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia, oraz
wprowadzeniem produktu do obrotu

Działalność przyjęta do ubezpieczenia:

działalność biurowa, produkcja i sprzedaż rur ciśnieniowych
(wykorzystywanych do systemów centralnego ogrzewania i systemów
wodociągowych) z polipropylenu oraz złączek polipropylenowych i metalowopropylenowych do tych rur.

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24-092018 (OC/OW034/1809)

Zakres terytorialny:

teren RP

Zakres ubezpieczenia:

Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym
dokumencie

Suma gwarancyjna:

2 000 000,00 PLN

Franszyza:

redukcyjna 1.000,00 PLN dla szkód w mieniu

Postanowienia dodatkowe:
A/ DODATKOWE ZAPISY SZCZEGÓLNE
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24-09-2018
(OC/OWO34/1809)(zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:
1/. do umowy zostaje włączona Klauzula definicji pracownika, w brzmieniu:
a) Odmiennie niż stanowi § 4 pkt 7 OWU, pod pojęciem pracownik 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, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także
wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie,
której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u
pracodawcy użytkownika uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy czym w dopuszczalnych przez powszechnie
obowiązujące przepisy sytuacjach, ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie
są uznawane za podwykonawców w rozumieniu § 4 pkt 6 OWU.
b) w odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicją 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 w art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2/. częściowo odmiennie niż stanowi § 8 ust 1 pkt 8 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy
w systemach kanalizacyjnych.
3/. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody wynikłe z działania młotów
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów.

B) DODATKOWE WYJAŚNIENIA (poniższe zapisy nie zmieniają zakresu ochrony w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia lub innych szczególnych postanowień umowy ubezpieczenia, w tym także wyłączeń odpowiedzialności tam zawartych):
Z zachowaniem pozostałych 24-09-2018 (OC/OWO34/1809) (zwane też OWU), w tym w szczególności wyłączeń odpowiedzialności
zawartych w § 8 i 9 OWU, Ubezpieczyciel potwierdza, że:
1) przedmiot ubezpieczenia wskazany w § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób
objętych ubezpieczeniem za szkody:
a. będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i
przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna);
b. w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub
w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;
c. powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym);
d. wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
e. w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu
lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
f. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania;
g. wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych;
h. wyrządzone przez pojazdy w tym wózki widłowe poruszające się w obrębie hali, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody
podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń;
i. wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach;
j. wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być
przypisana ubezpieczonemu;
k. powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z
wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii;
l. powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód
powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii
2) dodatkowo, na zasadach wskazanych w § 24 i § 25 ust. 1 i ust. 2 OWU, Ubezpieczyciel:
a. ma obowiązek dokonania, w granicach udzielanej ochrony, oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu
roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem;
b. pokrywa ponad sumę gwarancyjną koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, poniesione za zgodą ubezpieczyciela;
c. pokrywa ponad sumę gwarancyjną niezbędne koszty obrony sądowej oraz niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym,
prowadzone na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą;
Powyższe zapisy mogą być modyfikowane przez klauzule dodatkowe i inne szczególne zapisy umowy ubezpieczenia (zawarte w pkt A
powyżej), które w takim przypadku mają pierwszeństwo stosowania.

