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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwane dalej „ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

OC”) stanowią podstawę do zawierania umów ubezpieczenia pomiędzy Chubb European Group SE Spółka Europejska 

Oddział w Polsce (zwanym dalej „Chubb”) a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej „Ubezpieczającym”), prowadzącymi działalność gospodarczą. 

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia uwzględnione zostały dodatkowe lub odmienne postanowienia umowne, mają one 

pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności OC. 

3. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OC  stosuje się 

odpowiednio do Ubezpieczonego, jednak postanowienia dotyczące obowiązków Ubezpieczającego związanych z zawarciem 

lub wykonaniem umowy ubezpieczenia mają zastosowanie do Ubezpieczonego, wyłącznie jeżeli Ubezpieczony wiedział o 

zawarciu umowy na swoją rzecz. 

§ 2 Definicje 

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia OC, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a także polisie lub 

innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych w 

związku z zawarciem lub wykonywaniem tej umowy używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 

1) czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący następstwem szkody osobowej ani rzeczowej, 

2) franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa lub procentowa, o jaką będzie 

pomniejszane należne odszkodowanie, 

3) okres ubezpieczenia – okres wskazany w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, a także każdy następujący po 

nim okres, za który Chubb otrzymało składkę ubezpieczeniową określoną w umowie na dany okres, 

4) osoba bliska – małżonek, zstępny, wstępny, dziecko adoptowane, dziecko przyjęte na wychowanie, rodzic adoptujący, 

rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, 

5) osoba trzecia – każda osoba niebędąca Ubezpieczającym, Ubezpieczonym ani Chubb, 

6) podwykonawca – osoba niebędąca pracownikiem, której Ubezpieczający powierzył wykonanie pracy, usługi lub innej 

czynności określonej w umowie zawartej z taką osobą, 

7) pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 

spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się także osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, z tytułu której opłacana jest przez Ubezpieczającego składka na ubezpieczenie społeczne, 

8) producent – przedsiębiorca wytwarzający produkt w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

9) produkt – rzecz ruchoma, nawet jeżeli została połączona z inną rzeczą; za produkt uważa się także zwierzęta, 

10) reklama – ogłoszenie skierowane do określonego lub nieokreślonego adresata, dotyczące produktów lub usług 

Ubezpieczającego, w celu zainteresowania nimi kontrahentów lub nabywców, 

11) suma gwarancyjna – maksymalna kwota, do której Chubb wypłaci świadczenia za wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

przypisane do jednego okresu ubezpieczenia; suma gwarancyjna ulega redukcji o kwoty wszystkich wypłacanych 

świadczeń, 

12) Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia, 

13) Ubezpieczony – podmiot, na rzecz którego zawarta została umowa ubezpieczenia, 

14) Ubezpieczyciel – Chubb European Group SE, działający przez Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w 

Polsce (zwany dalej „Chubb”), 

15) szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz utracone korzyści poniesione przez osobę 

trzecią, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
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16) szkoda rzeczowa – fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści 

poniesione  przez osobę trzecią, które mogłaby osiągnąć, gdyby nie została uszkodzona lub zniszczona jej rzecz ruchoma 

lub nieruchomość, 

17) szkoda wyrządzona przez reklamę – szkoda osobowa lub rzeczowa wynikła bezpośrednio z któregokolwiek z 

następujących czynów: 

a. ustnej lub pisemnej publikacji materiału w jakiejkolwiek reklamie Ubezpieczającego,  

18) terroryzm – wszelkiego typu akty skierowane przeciwko społeczeństwu lub mieniu w celu spowodowania chaosu, 

zastraszenia społeczeństwa lub zdezorganizowania porządku publicznego dla osiągnięcia określonego efektu 

ekonomicznego, politycznego, religijnego lub społecznego, 

19) ubezpieczona działalność – działalność opisana w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia objęta ochroną 

ubezpieczeniową, o ile nie zostanie podana w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, wskazana we wniosku 

ubezpieczeniowym, zapytaniu ofertowym lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

20) wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie 

gotówkę, karty płatnicze, kredytowe, charge i debetowe, a także złoto, srebro, platyna i pozostałe metale z grupy 

platynowców, kamienie szlachetne i perły oraz wyroby z tych materiałów, 

21) wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie szkody w okresie ubezpieczenia, 

22) zakres terytorialny – terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jakiegokolwiek innego państwa (o ile zatrudnienie tam 

Ubezpieczającego ma charakter tymczasowy), z wyłączeniem USA i Kanady oraz z wyłączeniem ryzyka pracy fizycznej 

poza Unią Europejską, a także ryzyka wytwarzania produktów lub wykonywania usług poza Rzeczpospolitą Polską. 

23) system komputerowy- wszelkie urządzenia komputerowe, oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane w 

urządzenie (firmware), urządzenia elektroniczne, urządzenia elektroniczne do przechowywania danych, urządzenia 

elektroniczne do tworzenia kopii zapasowych, urządzenia sieciowe lub jakiekolwiek komponenty powyższych urządzeń i 

oprogramowania, a także wszelkie powiązane z nimi urządzenia wejściowe i wyjściowe, w tym urządzenia, które można 

łączyć ze sobą za pośrednictwem Internetu lub sieci wewnętrznej, lub urządzenia połączone ze sobą za pośrednictwem 

urządzeń do przechowywania danych lub innych urządzeń. 

24) dane- wszelkie informacje firmowe lub osobowe w dowolnym formacie i obejmują, między innymi, zapisy, raporty, 

projekty, plany, wzory, procesy, tajemnice handlowe, patenty, informacje finansowe, medyczne lub informacje związane z 

ochroną zdrowia, informacje kontaktowe, numery rachunków, historie rachunków, hasła, dane dotyczące kart 

kredytowych lub debetowych, niezależnie od tego, czy istnieją w formie elektronicznej oraz niezależnie od tego, czy należą 

do Ubezpieczonego 

25) złośliwe oprogramowanie-  programy, pliki lub instrukcje o złośliwym charakterze, które mogą zakłócać lub 

uszkadzać jakiekolwiek oprogramowanie lub System Komputerowy, lub które mogą utrudniać dostęp do takiego 

oprogramowania lub Systemu, a także zakłócać ich funkcjonowanie lub Dane w nich zawarte, w tym, między innymi, 

złośliwy kod, oprogramowanie typu ransomware, cryptoware, wirusy, konie trojańskie, robaki internetowe oraz bomby 

logiczne lub zegarowe. 

§ 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia  

1. Chubb zobowiązuje się do zaspokojenia Ubezpieczającego w zakresie oraz w granicach sumy gwarancyjnej i zakresu 

terytorialnego wynikających z umowy ubezpieczenia i niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OC w odniesieniu do 

wszystkich kwot, do wypłacenia których tytułem odszkodowania Ubezpieczający będzie prawnie obowiązany wobec osób 

trzecich, o ile dotyczą one szkody osobowej, szkody rzeczowej albo innej szkody określonej jednoznacznie w umowie 

ubezpieczenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia, w tym: 

1) szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego zobowiązania, o ile 

odpowiedzialność za tę szkodę wystąpiłaby także w przypadku braku takiego zobowiązania, 

2) szkody wyrządzonej wskutek rażącego niedbalstwa. 

2. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za 

szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przez produkt; zakres ubezpieczenia może być także ograniczony 

wyłącznie do tego rodzaju szkód. 
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3. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego (w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek – 

Ubezpieczonego) oraz jego pracowników, pełnomocników, praktykantów lub wolontariuszy w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczającego. 

4. Wszystkie szkody wynikające z lub będące następstwem tego samego działania lub zaniechania albo z nimi związane uważa 

się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, i przyjmuje się, że wystąpiły w chwili, gdy 

wystąpiła pierwsza z takich szkód. 

5. Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony w celu dostosowania do specyfiki prowadzonej 

przez Ubezpieczającego działalności  lub posiadanego mienia. Modyfikacji dokonuje się poprzez zastosowanie wybranych 

klauzul stanowiących integralną część niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, wymienionych w załączniku nr 1, 

albo innych klauzul uzgodnionych przez strony na piśmie. 

 

§ 4 Wyłączenia odpowiedzialności 

1. Chubb nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) spowodowane umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby, za które ponoszą odpowiedzialność; 

wyłączone pozostają także szkody wynikłe z uchybienia, wady produktu, pracy lub usługi, o których Ubezpieczający 

wiedział w chwili, w której miał realną możliwość zapobieżenia szkodzie, 

2) objęte poprzednio zawartą umową ubezpieczenia, 

3) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 

4) związane z wykonywaniem określonego zawodu (OC zawodowa), 

5) wyrządzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, 

6) wynikające z  aktywnego lub pasywnego, pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania tytoniu lub wyrobów 

tytoniowych, 

7) w jakikolwiek sposób związane z azbestem, tytoniem lub materiałami zawierającymi azbest lub tytoń, 

8) wynikające z działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni jonizujących, laserowych oraz pola 

magnetycznego lub elektromagnetycznego, 

9) wynikłe z działań wojennych, rewolucji, rewolty, zamieszek, niepokojów społecznych, strajku, aktów terroryzmu lub 

sabotażu, 

10) związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych, 

11) za które odszkodowanie uregulowane jest przepisami prawa geologicznego i górniczego, 

12) powstałe wskutek zobowiązania do zapłaty kar umownych, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych 

kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, 

13) wyrządzone przez organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) oraz wynikłe z uszkodzenia kodu genetycznego, 

14) powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych oraz 

zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, danych, 

15) spowodowane działal nością portu lotniczego lub morskiego, a także operacjami handlingowymi związanymi z     

obsługą  samolotów, innych statków powietrznych lub jednostek pływających oraz za szkody na/ w samolotach, 

innych statkach powietrznych lub jednostkach pływających, spowodowane lub wynikające z kontroli, własności lub 

użycia przez lub w imieniu Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego  jakiegokolwiek urządzenia lotniczego lub 

jakiegokolwiek statku powietrznego lub statku, albo załadowania lub rozładowania takiego statku lub jednostki 

pływającej, 

16) wynikłe z wieku lub zużycia rzeczy, a także powolnego działania temperatury, gazów, wód odpływowych, pary wilgoci, 

dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, hałasu, zagrzybienia, osiadania gruntów poprzez zalanie stojącymi lub 

płynącymi wodami, 

17) w substancji produktu lub w przedmiocie usługi, pracy lub dzieła, 

18) których naprawienie dochodzone jest na podstawie przepisów o rękojmi za wady, gwarancji jakości lub sprzedaży 

konsumenckiej, roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze, za 

które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby 

(podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy, 
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19) wyrządzone przez produkt zawierający krew, osocze lub substancje krwiopochodne, 

20) wynikłe z niemożności wykonywania przez produkt lub jego części składowe funkcji, do jakiej były przeznaczone, o ile 

nie wpływa to na bezpieczeństwo ich użytkowania, 

21) wyrządzone przez produkt nieposiadający ważnego atestu, certyfikatu lub zezwolenia na wprowadzenie go do obrotu, 

o ile taki atest, certyfikat lub zezwolenie są wymagane przez przepisy obowiązujące w danym państwie, 

22) wyrządzone przez produkt używany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, 

23) wynikające z ołowiu, krzemionki bądź produktów zawierających ołów, krzemionkę oraz związanych z przeniesieniem 

BSE/TSE lub wyrządzone przez nie, lub związane z nimi.  

24) straty, roszczenia, koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z następujących rodzajów ryzyka lub 

związane z nimi: 

Ryzyko dotyczące danych, tzn. ryzyko 

modyfikacji, uszkodzenia, utraty, zniszczenia, kradzieży, nadużycia Danych, uzyskania nieuprawnionego dostępu do 

Danych, a także bezprawnego lub nieuprawnionego przetwarzania lub ujawnienia Danych, lub utraty, zniszczenia lub 

kradzieży jakiegokolwiek komputera, urządzenia elektronicznego, sprzętu komputerowego lub jego elementu 

zawierającego Dane. 

Ryzyko cybernetyczne, tzn. ryzyko  

i) uzyskania nieuprawnionego dostępu (w tym dostępu z użyciem Złośliwego oprogramowania) do; 

ii) obecności Złośliwego oprogramowania w ramach; 

iii) rozpowszechniania Złośliwego oprogramowania z użyciem; 

iv) nieuprawnionego użycia;  

v) złośliwego użycia; lub 

vi) złośliwego zakłócenie funkcjonowania (w tym, między innymi, ataku typu distributed denial of service dokonanego 

wobec); 

Systemu Komputerowego: 

a) posiadanego, obsługiwanego, kontrolowanego, wynajmowanego lub wykorzystywanego; lub 

b) sprzedawanego, dostarczanego, modyfikowanego, budowanego, naprawianego, serwisowanego, projektowanego, 

testowanego, instalowanego lub przetwarzanego; 

przez Ubezpieczonego lub w jego imieniu.  

2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony lub ustalony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia 

klauzul zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OC i za opłatą dodatkowej składki, 

Chubb nie ponosi również odpowiedzialności za szkody: 

1) wyrządzone przez jednego Ubezpieczającego innemu Ubezpieczającemu, gdy objęci są jedną umową ubezpieczenia 

(klauzula 1), 

2) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego (klauzula 2), 

3) wynikłe z działania materiałów wybuchowych lub amunicji (klauzula 3), 

4) wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (klauzula 4), 

5) wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego (klauzula 5), 

6) w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, 

leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze (klauzula 6), 

7) w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego (klauzula 7), 

8) w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczającego (klauzula 8), 
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9) powstałe w mieniu przekazanym w celu obróbki, naprawy albo innych podobnych czynności w ramach usług 

wykonywanych przez Ubezpieczającego (klauzula 9), 

10) wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji, w 

tym odpadów lub ścieków (klauzula 10), 

11) wynikłe z niedostarczenia w ogóle energii elektrycznej, wody, gazu lub innych nośników energii lub dostarczenia energii 

lub jej nośników niespełniających parametrów jakościowych lub ilościowych (klauzula 11), 

12) powstałe w związku z organizowaniem imprez (klauzula 12), 

13) poniesione przez osoby trzecie w związku z przetworzeniem dostarczonego im przez Ubezpieczającego wadliwego 

produktu (klauzula 13), 

14) poniesione przez osoby trzecie wskutek wadliwości rzeczy ruchomych wytworzonych, przetworzonych lub poddanych 

jakimkolwiek czynnościom przez maszyny lub sprzęt dostarczony przez Ubezpieczającego (klauzula 14), 

15) wyrządzone przez reklamę (klauzula 15), 

16) polegające na wystąpieniu czystej straty finansowej (klauzula 16), 

17) które wystąpią na terytorium USA lub Kanady (klauzula 17), 

18) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych (klauzula 18), 

19) powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu, polegające na poniesieniu kosztów 

usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym (klauzula 19), 

20) wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 

czynności, prac lub usług (klauzula 20). 

§ 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia 

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego skierowanego do Chubb, 

stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia. 

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

1) imię i nazwisko lub nazwę Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, 

2) adres zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, 

3) wysokość obrotu w roku obrachunkowym, 

4) szczegółowy opis prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności, 

5) okres ubezpieczenia, 

6) sumę gwarancyjną, 

7) wnioskowany zakres ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Chubb zastrzega sobie prawo żądania od Ubezpieczającego dodatkowych informacji, jeżeli uzna, że dotychczas otrzymane 

nie są wystarczające do prawidłowej oceny ryzyka. 

4. Ubezpieczający obowiązany jest według swojej najlepszej wiedzy udzielić informacji wymienionych w formularzu wniosku 

lub co najmniej wymienionych w ust. 2 oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Chubb, a 

także podać wszystkie znane sobie okoliczności istotne dla oceny ryzyka i zakresu odpowiedzialności, o które Chubb 

zapytywało przed zawarciem umowy w ww. pismach. Dotyczy to także okoliczności znanych przedstawicielowi, jeżeli 

umowa zawierana jest przez przedstawiciela. Jeżeli pomimo braku podania informacji lub nieudzielenia odpowiedzi w 

odniesieniu do którejkolwiek z poruszonych przez Chubb kwestii, zawarta została umowa ubezpieczenia, pominięte 

okoliczności uważa się za nieistotne. 

5. Jeżeli okoliczności, na podstawie których Chubb zawarło umowę ubezpieczenia, uległy zmianie w okresie ubezpieczenia, 

Ubezpieczający jest obowiązany zawiadomić Chubb o takich zmianach niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości. 

6. Chubb nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem postanowień ust. 4 i 5 nie zostały podane 

do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia tych obowiązków doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że 

zdarzenie losowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Nienależna 
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obniżka składki otrzymana na podstawie złożonego dokumentu lub oświadczenia złożonego przez Ubezpieczającego z 

naruszeniem postanowień ust. 4 i 5 uprawnia Chubb do żądania dopłaty składki wraz z należnymi odsetkami.  

7. Ubezpieczający jest obowiązany informować Chubb o zawarciu z innym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia dotyczącej 

tego samego przedmiotu w tym samym czasie i od tego samego ryzyka. 

§ 6 Czas trwania umowy ubezpieczenia 

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres ubezpieczenia wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym 

zawarcie umowy ubezpieczenia. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność Chubb rozpoczyna się pierwszego dnia 

okresu ubezpieczenia i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu. 

2. Jeżeli Chubb ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie 

zostały opłacone w terminie, Chubb może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłaty zaległej 

składki za okres, w którym ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku takiego wypowiedzenia umowa wygasa z końcem 

okresu, za który przypadała niezapłacona składka. Niezapłacenie kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez 

Chubb  może powodować ustanie odpowiedzialności Chubb pod warunkiem uprzedniego wezwania Ubezpieczającego do 

zapłaty zaległej raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 

Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności Chubb.  Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Chubb 

prawa żądania zapłaty składki w wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielało ochrony 

ubezpieczeniowej. 

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od 

umowy ubezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku 

opłacenia składki za okres udzielonej przez Chubb ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania umowy z zachowaniem 90-

dniowego okresu wypowiedzenia, a w razie rażącego naruszenia umowy przez Chubb – ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Chubb może rozwiązać umowę ubezpieczenia w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

wskazanych w ustawie, a także w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczający nie usunął szczególnych zagrożeń, których 

usunięcia – z uwagi na okoliczności – mogło się domagać i domagało się Chubb na piśmie; za szczególne 

zagrożenie uważa się zwłaszcza przyczynę zaistniałej szkody wskazaną przez Chubb, 

2) jeżeli Ubezpieczający nie wyraził zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudniał jej przeprowadzenie, 

3) jeżeli Ubezpieczający umyślnie doprowadził do powstania szkody, 

4) jeżeli Ubezpieczający wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o 

niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia OC, 

5) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o niniejsze ogólne 

warunki ubezpieczenia OC Ubezpieczający popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo. 

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem pisemnego zawiadomienia przesłanego drugiej stronie 

listem poleconym. 

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu 

przysługiwać będzie zwrot składki w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 

niewykorzystanej sumy gwarancyjnej (o ile ulega ona redukcji o kwoty wypłacanych świadczeń). Zwrot składki nie 

przysługuje w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej przed upływem okresu ubezpieczenia. 

§ 7 Suma gwarancyjna 

1. W umowie ubezpieczenia ustala się sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Chubb. 

2. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną ustala się na jedno i na wszystkie zdarzenia powstałe w 

okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich szkód objętych ubezpieczeniem. 

3. W porozumieniu z Ubezpieczającym można w umowie ubezpieczenia określić indywidualne limity w ramach sumy 

gwarancyjnej – na jedno i na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia – w zależności od zakresu 

ubezpieczenia ustalonego w umowie ubezpieczenia. 
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4. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania lub 

innych świadczeń aż do jej całkowitego wyczerpania. 

5. Zasadę określoną w ust. 4 stosuje się odpowiednio do limitów, o których mowa w ust. 3, przy czym wypłata odszkodowania 

lub innego świadczenia z indywidualnego limitu odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej powoduje zmniejszenie 

sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

6. Dodatkowo Chubb w ramach sumy gwarancyjnej: 

1) ponosi niezbędne koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Chubb albo za jego zgodą w celu 

ustalenia okoliczności zdarzenia, z którego wynika odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkodę, 

2) ponosi niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami, w tym w szczególności koszty pomocy prawnej 

udzielonej przez zatrudnioną w porozumieniu z Chubb kancelarię prawną, w sporze prowadzonym za zgodą Chubb, 

3) pokrywa koszty obrony, jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego zostanie 

przeciwko niemu, jako sprawcy szkody, wszczęte postępowanie karne, a Chubb wyraziło zgodę na pokrycie 

takich kosztów. 

7. Za zgodą Chubb Ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną, opłacając dodatkową składkę. 

§ 8 Składka ubezpieczeniowa 

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub w dniu, w którym rozpoczyna się kolejny 

okres odpowiedzialności Chubb, na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez Chubb i składka jest uzależniona od: 

1) wysokości sumy gwarancyjnej, 

2) wartości obrotów za okres 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia, 

3) okresu ubezpieczenia, 

4) rodzaju działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, 

5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego), 

6) indywidualnej oceny ryzyka. 

2. Wysokość składki z tytułu udzielonej przez Chubb ochrony ubezpieczeniowej, jak również termin jej płatności wskazane są 

w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. W razie braku określenia terminu 

płatności składka lub jej pierwsza rata powinna zostać w pełni opłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia. 

3. Na wniosek Ubezpieczającego składka może zostać rozłożona na raty. Wysokość oraz terminy zapłaty pierwszej i kolejnych 

rat określa się w umowie ubezpieczenia. 

4. Jeżeli płatność składki lub jej raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za termin zapłaty uważa się dzień 

złożenia polecenia zapłaty, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się ilość środków pozwalająca na 

realizację przelewu. 

5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może 

żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak 

niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w ciągu 14 dni od 

otrzymania wezwania wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

6. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji. 

§ 9  Obowiązki Ubezpieczającego 

1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenie ze strony osoby trzeciej, Ubezpieczający ma obowiązek: 

1) w miarę możliwości podjąć działania w celu zmniejszenia szkody i zapobiegania jej powiększaniu się, sporządzić 

protokół ustalający okoliczności zdarzenia powodującego szkodę oraz starać się o ustalenie świadków i wskazanie 

sprawcy, 

2) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni od daty dowiedzenia się o zdarzeniu, z którego może 

wyniknąć jego odpowiedzialność, zawiadomić Chubb i stosować się do jego poleceń, 
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3) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni, powiadomić Chubb o zgłoszeniu do niego roszczenia 

odszkodowawczego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia oraz własne 

oświadczenie odnośnie do swojej odpowiedzialności za szkodę, 

4) na żądanie Chubb udzielić wyjaśnień i dostarczyć dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz 

umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, 

5) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni, zawiadomić Chubb, jeżeli przeciwko niemu lub osobie, 

za którą ponosi odpowiedzialność, wszczęto postępowanie karne, administracyjne lub inne albo jeżeli 

poszkodowany wystąpi z roszczeniem na drogę sądową, 

6) w terminie umożliwiającym Chubb zajęcie stanowiska odnośnie do wniesienia środka odwoławczego przesłać do 

Chubb orzeczenie sądu w sprawie związanej ze zdarzeniem, z którego wynika jego odpowiedzialność. 

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Chubb Ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspokojenia lub uznania roszczeń 

poszkodowanego. 

3. W razie niedopełnienia, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi 

on odpowiedzialność, w szczególności pracownika, przedstawiciela lub podwykonawcę, któregokolwiek z obowiązków 

wymienionych w ust. 1 lub 2 Chubb może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli 

niedopełnienie obowiązków miało wpływ na zwiększenie rozmiarów szkody, ustalenie okoliczności jej powstania bądź na 

ustalenie wysokości odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczający jest osobą fizyczną, postanowienia zawarte w zdaniu 

poprzedzającym dotyczą również niedopełnienia obowiązków przez osoby, z którymi Ubezpieczający pozostaje we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

§ 10 Obowiązki Chubb 

1. Chubb jest obowiązane: 

1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 7 (siedmiu) dni 

od dnia otrzymania tego zawiadomienia do poinformowania o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania pisemnie lub drogą elektroniczną 

Ubezpieczającego lub uprawnionej osoby trzeciej, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania, 

2) do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w 

całości lub części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania, jeżeli w terminach określonych w § 11 

ust. 2 i 3 Chubb nie wypłaci odszkodowania, 

3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, 

do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w § 11 ust. 2 i 

3, określając okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

odszkodowania; informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, 

4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt. 1, informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności Chubb i wysokości odszkodowania; osoby te mają prawo wglądu do dokumentacji szkodowej i 

sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii tejże dokumentacji, 

5) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub uprawnionej osoby trzeciej do udostępniania posiadanych 

przez siebie informacji związanych ze zdarzeniem będącym podstawą roszczenia, ustalenia odpowiedzialności 

Chubb, jak również wysokości odszkodowania. 

§ 11 Odszkodowanie 

1. Chubb wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody i/lub prawomocnego orzeczenia sądowego. 

2. Odszkodowanie jest płatne w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Chubb zawiadomienia o wypadku. 

3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź 

wysokości odszkodowania nie jest możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 (czternastu) dni od 

wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia Chubb powinno wypłacić w terminie określonym 

w ust. 2. 
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4. Od wysokości należnego odszkodowania Chubb potrąca kwotę (franszyzę redukcyjną), której wysokość określono w polisie 

lub innym dokumencie ubezpieczenia. 

5. Jeśli wysokość należnego odszkodowania nie przekracza wysokości ustalonej franszyzy redukcyjnej, Chubb nie jest 

zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 

6. Ubezpieczający ma prawo złożyć pisemną skargę na sposób wykonywania umowy ubezpieczenia przez Chubb. Adresatem 

skargi powinna być osoba kierująca jednostką organizacyjną, której postępowania dotyczy skarga. Chubb ustosunkuje się 

do skargi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.  

7. W każdym przypadku od decyzji odmownej Chubb Ubezpieczającemu przysługuje możliwość odwołania się do sądu 

powszechnego wskazanego w § 16. 

§ 12 Przejście roszczeń na Chubb 

1. Jeżeli w związku ze szkodą, za którą Chubb wypłaciło odszkodowanie, przysługuje Ubezpieczającemu roszczenie o 

odszkodowanie od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, roszczenie to z dniem zapłaty przechodzi na Chubb do 

wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Chubb pokrywa tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do 

pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed roszczeniem Chubb. 

2. Nie przechodzą na Chubb roszczenia Ubezpieczającego przeciwko: 

1) osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczającego albo zatrudnionym przez niego na podstawie 

umów cywilnoprawnych, nieprowadzącym działalności gospodarczej, 

2) osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca 

wyrządził szkodę umyślnie. 

3. Jeżeli Ubezpieczający nie wyrazi zgody na motywowaną propozycję Chubb odnośnie do zawarcia ugody z poszkodowanym 

lub zaspokojenie jego roszczeń, Chubb nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynikłe z braku zgody 

Ubezpieczającego na taką propozycję. 

4. Na żądanie Chubb Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczenia od osoby trzeciej, 
dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do ich dochodzenia. 

§ 13 Zmiana adresu 

Ubezpieczający jest obowiązany informować Chubb o jakichkolwiek zmianach siedziby i adresu. Jeżeli Ubezpieczający zmienił 

siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym fakcie Chubb, jakakolwiek korespondencja skierowana na adres ostatniej znanej 

siedziby Ubezpieczającego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłaby doręczona, gdyby ubezpieczający nie zmienił 

siedziby. 

§ 14 Procedura reklamacyjna 

Niezależnie od wysokich standardów świadczenia usług na rzecz Ubezpieczającego i Ubezpieczonego mających zastosowanie u 

Ubezpieczyciela, realizując obowiązek określony w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, informujemy o obowiązującej procedurze reklamacyjnej.  

1) Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub  inny podmiot uprawniony do świadczenia z umowy ubezpieczenia chciałby zgłosić 

reklamację, powinien to uczynić:  

a. w formie pisemnej, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, kod pocztowy 00-103, osobiście lub drogą 

pocztową, 

b. w formie ustnej, osobiście w siedzibie Towarzystwa lub telefonicznie pod nr. 801 800 028, 

c. w formie elektronicznej, przesyłając reklamację na adres: 

 poland.office@chubb.com lub szkody@chubb.com. 

2) Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli zgłaszający 

reklamację chciałby otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, powinien wskazać w reklamacji adres e-mail, na który odpowiedź 

powinna być przesłana.   
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3) W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi we 

wskazanym wyżej terminie Towarzystwo poinformuje podmiot zgłaszający reklamację o przyczynie opóźnienia, wskazując 

okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji 

i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

4) Nadto, Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz inny podmiot uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo wstąpienia na drogę 

sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń. 

5) Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami 

Towarzystwa co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego działającego 

zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o 

Rzeczniku Finansowym. 

§ 15 Klauzula sankcji 

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OC nie ma zastosowania w 

zakresie, w jakim sankcje handlowe i gospodarcze oraz inne prawodawstwo i regulacje zabraniają świadczenia ochrony 

ubezpieczeniowej, w tym wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków 

ubezpieczenia OC pozostają niezmienione. 

§ 16 Ochrona danych 

Ubezpieczyciel przetwarza przekazane mu dane osobowe [lub dane osobowe przekazane brokerowi ubezpieczeniowemu – gdy 

ten występuje] na potrzeby underwritingu, zarządzania polisą, likwidacji szkód i innych celów związanych z wykonywaniem 

umowy ubezpieczenia, co zostało szczegółowo opisane w Głównej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: www2.chubb.com/uk-

en/footer/privacy-policy.aspx . Papierową kopię Polityki Prywatności, można uzyskać w każdym czasie wysyłając wiadomość na 

adres dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 

§ 17 Właściwość prawa i sądu 

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo 

przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia OC lub nieuzgodnionych dodatkowo 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. 

(Dz.U. nr 124, poz. 1151 z 2003 r.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 

tej daty. 

 

 

 

 

Przemysław Owczarek 

Dyrektor Oddziału Chubb European Group SE 
Spółka Europejska 

Oddział w Polsce 
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Załącznik nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia OC. Klauzule 
rozszerzające zakres ubezpieczenia 

Klauzula 1  

Włączenie szkód wyrządzonych przez jednego Ubezpieczającego innemu Ubezpieczającemu 
objętych jedną umową ubezpieczenia 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczającego innemu Ubezpieczającemu objętych 

jedną umową ubezpieczenia. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody 

wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającemu albo pracownikom przez Ubezpieczającego. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie osoby wskazane w umowie ubezpieczenia (nazwa, adres siedziby itp.). 

Klauzula 2  

Włączenie szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców Ubezpieczającego 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców 

Ubezpieczającego. 

2. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, Chubb zachowuje prawo regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego 

za szkodę. 

Klauzula 3  

Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania materiałów wybuchowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 4 

ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe wskutek działania materiałów wybuchowych wykorzystywanych w 

trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Klauzula 4 

Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów 

mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej albo samobieżnych maszyn 

rolniczych lub budowlanych. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto: 

1) szkody spowodowane przez osoby będące w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, pod wpływem 

narkotyku lub innego podobnie działającego środka, 

2) szkody w przewożonych ładunkach, bagażu oraz frachcie. 
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Klauzula 5 

Włączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, będące 

następstwem wypadków przy pracy. 

2. Chubb wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe po pomniejszeniu wysokości szkody o wysokość świadczenia 

wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. 

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) powstałe w rowerach, pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu albo w rzeczach w nich pozostawionych, 

2) polegające na wystąpieniu chorób zawodowych lub innych chorób niebędących następstwem wypadku przy pracy 

objętego ubezpieczeniem. 

Klauzula 6 

Włączenie odpowiedzialności cywilnej najemcy 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto: 

1) szkody powstałe w rowerach, pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu albo rzeczach w nich pozostawionych 

lub w innym mieniu ruchomym, chyba że wchodzi ono w skład wyposażenia nieruchomości wykorzystywanej 

przez Ubezpieczającego, 

2) szkody związane z pracami budowlano-remontowymi lub adaptacyjnymi. 

Klauzula 7 

Włączenie szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczającego 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody w mieniu osób trzecich lub pracowników Ubezpieczającego przechowywanym, 

kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo 

innej umowy, nienazwanej, o podobnym charakterze, 

2) w mieniu przyjętym w celu wykonania jego obróbki, naprawy, transportu, badania, produkcji lub innych 

podobnych usług, 

3) w rowerach, pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu albo rzeczach w nich pozostawionych, 

4) polegające na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałe w związku z poświadczeniem 

nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, 

przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych. 



 

  

 15 
 

 

Klauzula 8 

Włączenie szkód w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub 
chronionych przez ubezpieczającego na parkingu strzeżonym 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych 

przez Ubezpieczającego polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, pod warunkiem, że pojazdy te znajdują się 

na parkingu strzeżonym, a Ubezpieczający prowadzi ewidencję przyjmowanych i wydawanych pojazdów. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo 

innej umowy, nienazwanej, o podobnym charakterze, 

2) w mieniu przyjętym w celu wykonania jego obróbki, naprawy, transportu, badania, produkcji lub innych 

podobnych usług, 

3) polegające na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałe w związku z poświadczeniem 

nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, 

przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych. 

3. W razie zaginięcia lub kradzieży pojazdów mechanicznych Ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 48 godzin, powiadomić o zdarzeniu policję pod rygorem ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania. 

Klauzula 9 

Włączenie szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych 
podobnych czynności 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub 

innych podobnych czynności w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczającego, powstałe od chwili jego przyjęcia do 

wykonania do chwili wydania mienia przez Ubezpieczającego. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania, leasingu albo 

innej umowy, nienazwanej, o podobnym charakterze, 

2) związane z utratą mienia niewynikającą z jego zniszczenia lub uszkodzenia, 

3) wyrządzone w wyniku przeprowadzania jazd próbnych, 

4) powstałe po wydaniu rzeczy. 

Klauzula 10 

Włączenie szkód wynikłych z nagłego zanieczyszczenia środowiska 
szkodliwymi substancjami 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub 

wydobywaniem się dymu, oparów, sadzy, wyziewów, kwasów, zasad, trujących substancji chemicznych, płynów lub gazów, 

odpadów lub innych środków drażniących mogących powodować skażenie lub zanieczyszczenie, do ziemi lub na jej 

powierzchnię, lub do jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika wodnego, wyłącznie po spełnieniu 

następujących warunków: 

1) przyczyna wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się nie może być przewidywana lub spodziewana 

przez Ubezpieczającego; przyczyna ta musi być nagła, niespodziewana i niezależna od woli Ubezpieczającego, 

2) początek wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia, 
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3) wydzielenie, rozrzucenie, uwolnienie lub wydobywanie się musi być w sposób pewny, niebudzący wątpliwości 

stwierdzone przez Ubezpieczającego lub osoby trzecie w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia się tego procesu 

wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji, 

4) pierwsza szkoda osobowa lub rzeczowa spowodowana wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub 

wydobywaniem się musi ujawnić się w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia wydzielenia, rozrzucenia, 

uwolnienia lub wydobywania się substancji, 

5) Chubb odpowiada za szkody ujawnione nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia wydzielenia, 

rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji. 

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej klauzuli muszą być niezwłocznie zgłoszone do Chubb, nie później niż w ciągu 

30 dni od rozpoczęcia wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji. 

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli termin „uwolnienie” obejmuje (lecz nie ogranicza się do nich) wszelkie następujące 

zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie. 

Klauzula 11 

Włączenie szkód wyrządzonych w związku z niedostarczeniem energii elektrycznej lub 
dostarczeniem energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w związku z niedostarczeniem przez 

Ubezpieczającego energii elektrycznej lub dostarczeniem energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, 

2) wynikłe z przekroczenia terminu dostawy lub jej kosztów, 

3) wynikłe z zastosowania energii niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

Klauzula 12 

Włączenie szkód wyrządzonych w czasie przeprowadzania imprez 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody wyrządzone w czasie przeprowadzania imprez, z wyłączeniem imprez masowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 106, poz. 680 z dnia 11.09.1997 

z późn. zm.). 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, 

2) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, 

3) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, 

4) powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni, 

5) poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, 

6) wyrządzone przez osoby uczestniczące w imprezie w charakterze usługodawcy lub personelu obsługi, 

7) wyrządzone w pojazdach mechanicznych, rzeczach w nich pozostawionych oraz w sprzęcie elektronicznym, 

fotograficznym i filmowym. 
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Klauzula 13 

Włączenie szkód powstałych wskutek połączenia, pomieszania lub przetworzenia 
dostarczonego przez Ubezpieczonego wadliwego produktu 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z dalszą obróbką wyrobów (produktów) 

pochodzących od Ubezpieczającego w celu wytworzenia produktu finalnego. 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie: 

1) utrata wartości produktu finalnego, 

2) koszty poniesione przez osoby trzecie, związane z wytworzeniem wyrobu finalnego, z wyłączeniem kosztów zakupu 

wadliwego produktu, 

3) koszty poniesione w celu usunięcia wady z produktu końcowego, z zastrzeżeniem, że Chubb pokrywa wyłącznie 

część kosztów odpowiadającą stosunkowi wartości ubezpieczonego produktu do wartości rynkowej produktu 

finalnego w stanie nieuszkodzonym, 

4) inne szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z koniecznością obniżenia ceny sprzedaży produktu 

finalnego, z zastrzeżeniem, że Chubb nie pokrywa części szkody odpowiadającej stosunkowi wartości 

dostarczonego produktu do wartości rynkowej produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym. 

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 

1) wynikające z opóźnień wszelkiego rodzaju, 

2) wynikające z nieosiągnięcia spodziewanego zysku. 

Klauzula 14 

Włączenie szkód poniesionych przez osoby trzecie wskutek wadliwości produktów 
wytworzonych, przetworzonych lub poddanych innym czynnościom przez maszyny lub 
sprzęt dostarczony przez Ubezpieczającego 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z wadliwością wyrobów (produktów) wytworzonych, 

przetworzonych lub poddanych innym czynnościom przez maszyny lub sprzęt dostarczony przez Ubezpieczającego. 

2. W ramach niniejszej klauzuli Chubb ponosi odpowiedzialność wyłącznie za: 

1) koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie wad w produkcie finalnym – w przypadku kiedy naprawa 

produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona (tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na 

usunięcie wad w produkcie finalnym, nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem produktu 

finalnego w stanie nieuszkodzonym), a naprawiony w ten sposób produkt może być sprzedany w cenie produktu 

finalnego w stanie nieuszkodzonym; jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym 

produkt finalny nie może być sprzedany lub może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie, Chubb pokrywa 

dodatkowo nieosiągnięty przez producenta produktu finalnego przychód z tytułu jego sprzedaży, 

2) nieosiągnięty przez osoby trzecie przychód z tytułu sprzedaży wadliwych wyrobów (produktów) – w przypadku 

kiedy naprawa produktu finalnego jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona (tzn. kiedy koszty, które 

muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym, przekraczają łączne koszty związane z 

wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym). 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo, w obydwu przypadkach, koszty składowania i utylizacji wadliwych 

komponentów lub części składowych dostarczonych przez Ubezpieczonego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych 

produktów finalnych po naprawie. 

4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto: 

1) szkody wynikłe z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju, 

2) koszty transportu wszelkiego rodzaju, 
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3) jakiekolwiek straty pośrednie, inne od jednoznacznie objętych ubezpieczeniem, 

4) szkody wynikłe z użycia maszyn lub sprzętu, których działanie w danym procesie technologicznym nie zostało 

dostatecznie sprawdzone pod względem zgodności z aktualnym stanem wiedzy technicznej i technologii. 

5. Odszkodowanie należne na podstawie postanowień niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stopniu, w jakim cena 

zakupu wadliwych komponentów lub części składowych pozostaje do ceny rynkowej produktu finalnego w stanie 

nieuszkodzonym. 

Klauzula 15 

Włączenie szkód wyrządzonych przez reklamę 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez reklamę osobom trzecim. 

2. W przypadku serii takich samych lub podobnych czynów wyrządzających szkodę w dłuższym okresie: 

1) wszystkie czyny mieszczące się w takiej serii będą uważane za popełnione w chwili popełnienia pierwszego czynu z 

serii, 

2) z tytułu umowy ubezpieczenia nie będzie przysługiwało jakiekolwiek świadczenie w odniesieniu do skutków 

czynów popełnionych przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia, 

3) z tytułu umowy ubezpieczenia nie będzie przysługiwało jakiekolwiek świadczenie w odniesieniu do skutków 

czynów popełnionych po upływie okresu ubezpieczenia. 

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto szkody: 

1) wynikłe z ustnej lub pisemnej publikacji materiału, jeżeli pierwsza ustna lub pisemna publikacja tego samego lub 

podobnego materiału miała miejsce przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia, 

2) które zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego nie miały miejsca, 

3) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

4) wynikłe z nieposiadania przez rzeczy, produkty lub usługi cech, parametrów lub jakości opisanych w reklamie, 

5) wynikłe z niewłaściwej lub nieprecyzyjnej informacji o cenie rzeczy, produktu lub usługi, 

6) popełnione przez Ubezpieczonego zajmującego się zawodowo działalnością reklamową, publicystyczną lub medialną, 

7) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych. 

Klauzula 16 

Włączenie czystych strat finansowych 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 

1) wynikłe z przekroczenia terminów lub kosztów w wykonywaniu umowy przez Ubezpieczającego lub osoby, za które 

ponosi odpowiedzialność, 

2) spowodowane przez produkty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczającego (lub też na jego zlecenie czy 

jego rachunek) albo wykonane przez niego prace/usługi, 

3) wynikłe ze strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, niewypłacalności, oszustwa, sprzeniewierzenia, 

defraudacji, fałszerstwa, naruszenia prawa antymonopolowego, 

4) wynikłe z wykonywania funkcji we władzach spółek lub innych jednostek organizacyjnych, 

5) wynikłe z działań związanych z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi 

dotyczącymi nieruchomości oraz wynikłe z płatności wszelkiego rodzaju albo prowadzenia kasy, 
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6) wynikłe z okoliczności znanych Ubezpieczającemu w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,  

7) związane z zawartą umową przechowania, przetwarzania lub dostarczania danych gromadzonych w systemach 

komputerowych (włącznie z dostarczaniem informacji wynikających z takich danych), za wynagrodzeniem lub na 

zasadzie wzajemności, 

8) poniesione przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, 

9) związane z obowiązkiem pieczy Ubezpieczającego lub jego pracowników nad mieniem, 

10) polegające na konieczności zapłacenia kar umownych, grzywien, należności publicznych, zwrotu ceny zapłaconej 

za produkt lub jego część, 

11) wynikłe z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w stosunku do zakresu wynikającego 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

12) wynikłe z funkcjonowania lub wadliwego działania sprzętu lub oprogramowania komputerowego, 

13) wynikłe z kosztów poszukiwania, wymiany, wycofania, ponownego montażu, utylizacji lub składowania produktu 

będącego przyczyną szkody, 

14) wynikłe z braku określonych w umowie wartości estetycznych. 

Klauzula 17 

Szkody powstałe na terytorium USA i Kanady 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nieskreślonych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 

4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczającego za szkody rzeczowe i osobowe, które wystąpią na terytorium USA i Kanady. 

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyłączone w § 4 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, a ponadto: 

1) szkody wyrządzone w środowisku przez zanieczyszczenie powietrza, wody lub gruntu oraz w drzewostanie 

lasów i parków, 

2) odszkodowania o charakterze karnym (punitive and exemplary damages). 

3. Koszty sądowe i koszty obrony włącza się do odszkodowania w ramach wysokości sumy gwarancyjnej, a nie jako dodatkowy 

element odszkodowania. 

Klauzula 18 

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i 
zakażeń zatrucia pokarmowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą wyłączeń określonych w § 4 

ogólnych warunków ubezpieczenia OC, obejmuje się ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe 

spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz będących 

następstwem zatrucia pokarmowego. 

1. Z zachowaniem wyłączeń określonych w ogólnych warunkch ubezpieczenia OC z odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

wyłączone są szkody: 

1) wyrządzone przez pracownika nieposiadającego stosownych zezwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia 

do wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda, 

2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów 

wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy, 

3) polegające na przeniesieniu chorób przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

4) polegające na przeniesieniu wirusa HIV i wirusów hepatotropowych, powodujących WZW, przeniesieniu choroby 

Creutzfeldta–Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
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Klauzula 19 

Szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu, 
polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go 
produktem niewadliwym 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia OC, w tym 

wyłączeń określonych w § 4, rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 

powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu, polegające na poniesieniu przez osobę 

trzecią kosztów wymienionych w ust. 2, o ile produkt Ubezpieczonego wyrządził szkodę osobową lub rzeczową lub istnieje 

prawdopodobieństwo jej wyrządzenia. 

2. W zakresie niniejszej klauzuli Chubb ponosi odpowiedzialność wyłącznie za: 

1) koszty poniesione przez osobę trzecią w celu usunięcia wadliwego produktu, w tym koszty poszukiwania 

wadliwego produktu po stwierdzeniu wady, 

2) koszty poniesione przez osobę trzecią w celu zamontowania, umocowania lub położenia produktu niewadliwego 

dostarczonego przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem kosztów zakupu tego produktu oraz kosztów transportu, 

3) szkody w rzeczy, której wadliwy produkt jest częścią. 

3. Chubb nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) koszty powstałe wskutek opóźnień spowodowanych wadliwością produktu, 

2) utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby produkty nie były wadliwe, 

3) koszty wynikające z innej przyczyny niż wadliwość produktu. 

Klauzula 20 

Szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, powstałe po przekazaniu 
odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług 

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia OC, w tym wyłączeń określonych w § 4, rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej o 

odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu 

odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczonego, wynikłe z wadliwego wykonania tych 

czynności, prac lub usług. 
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O Chubb 

Chubb to największa na świecie notowana na giełdzie spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.  

Chubb prowadzi działalność w 54 krajach, oferując ubezpieczenia majątkowe dla osób fizycznych i dla firm oraz ubezpieczenia 

wypadkowe, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, reasekurację i ubezpieczenia na życie.  

Firma świadczy swoje usługi na rzecz bardzo zróżnicowanej grupy klientów. Spółka wyróżnia się bogatą ofertą produktów i 

usług, znaczącym potencjałem w zakresie dystrybucji, wzorową kondycją finansową, najwyższą jakością ochrony 

ubezpieczeniowej, ogromnym doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód i globalną siecią oddziałów lokalnych.  

Firmy ubezpieczeniowe działające w ramach koncernu Chubb świadczą swoje usługi zarówno na rzecz wielkich 

międzynarodowych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, oferując im szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych i 

osobowych. Klientami Chubb są także dobrze sytuowane, zamożne osoby fizyczne poszukujące ochrony ubezpieczeniowej dla 

aktywów o dużej wartości, osoby fizyczne korzystające z ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń NNW oraz dodatkowych ubezpieczeń 

zdrowotnych. To także właściciele nieruchomości, osoby korzystające z ubezpieczeń samochodowych i innych rodzajów 

specjalistycznej ochrony. Ponadto są to spółki i grupy osób zapewniające bądź oferujące swoim pracownikom ochronę w zakresie 

ubezpieczeń zdrowotnych i NNW, a także ubezpieczyciele pragnący ograniczyć towarzyszące ich działalności ryzyko za pomocą 

ochrony reasekuracyjnej. 

Koncern dysponuje aktywami o wartości 150 mld USD, a wartość orientacyjna składek przypisanych brutto wynosi 37 mld USD. 

Dzięki temu główne firmy ubezpieczeniowe wchodzące w skład koncernu mogą pochwalić się bardzo wysokimi ocenami w 

zakresie kondycji finansowej (ocena AA przyznana przez agencję Standard & Poor’s oraz ocena A++ przyznana przez agencję 

A.M. Best). Spółka macierzysta Chubb notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: CB) i wchodzi w 

skład indeksu S&P 500. 

 

 

 

 

 


