
ZAKRES PODSTAWOWY:

• delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności
• posiadanie i używanie mienia
• szkody wyrządzone przez usługę lub produkt
• szkody wyrządzone podwykonawcom
• poniesione przez kogokolwiek straty będące

następstwem szkody rzeczowej lub na osobie
(tzw. konsekwentne, rykoszetowe lub następcze
straty finansowe)

• czyste straty finansowe wynikające z braku
lub ograniczenia dostępu do nieruchomości

• szkody powstałe gdziekolwiek na świecie
(z wyjątkiem USA i Kanady)

• jurysdykcja światowa
• nielimitowane koszty obrony prawnej
• szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników

(kl. reprezentantów w standardzie)
• rażące niedbalstwo
• koszty wycofania produktu po szkodzie na osobie
• odpowiedzialność za bezpośrednich i dalszych

podwykonawców
• odpowiedzialność wzajemna
• koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody
• szkody w nieruchomościach, w tym w posiadanych
• awaria instalacji i urządzeń wodociągowych,

klimatyzacyjnych itp., w tym cofnięcie się cieczy
• rzeczy osobiste i pojazdy mechaniczne pracowników
• przeniesienie chorób zakaźnych
• użycie pojazdu mechanicznego jako narzędzia
• prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
• materiały wybuchowe i pirotechniczne
• wibracje (np. młoty pneumatyczne)
• środki transportu przy załadunku i rozładunku
• łodzie śródlądowe o długości do 7,5 metra lub mocy

silnika do 10 kW
• podziemne instalacje lub urządzenia
• wadliwa instrukcja użytkowania produktu
• organizowanie imprez nie podlegających ubezpieczeniu

obowiązkowemu

KLAUZULE DODATKOWE: 

• szkody powstałe w USA lub Kanadzie
• inne czyste straty finansowe (tzw. all risk)
• zanieczyszczenie lub skażenie środowiska
• szkody na osobie pracowników ubezpieczonego

(OC pracodawcy)
• ruchomości używane
• ruchomości bezpośrednio poddane jakimkolwiek

czynnościom
• ruchomości przechowywane lub chronione
• pojazdy mechaniczne przechowywane lub chronione
• szkody dalszych producentów wynikające

z wadliwości produktu
• szkody dalszych producentów wynikające

z wadliwości maszyny lub urządzenia
• usunięcie i zastąpienie wadliwego produktu
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INFORMACJA O POSTANOWIENIACH Z WZORCA 
UMOWNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1/2018

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń określają: pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5,
pkt 6, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 14, pkt 17, Kl. nr 1 pkt 1, Kl. nr 2 pkt 1 i 2, Kl. nr 3 pkt 1 i 2, Kl. nr 4
pkt 1, Kl. nr 5 pkt 1, Kl. nr 6 pkt 1, Kl. nr 7 pkt 1, Kl. nr 8 pkt 1, Kl. nr 9 pkt 1 i 2, Kl. nr 10 pkt 1 i 2,
Kl. nr 11 pkt 1, 2, 3 i 5.

2.  Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia określają: pkt 2, pkt 3, ppkt 5.1 i 5.2,
ppkt 7.1 i 7.2, pkt 8, pkt 9, pkt 11, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 21, Kl. nr 1 pkt 2 i 3, Kl. nr 2
pkt 2 i 3, Kl. nr 3 pkt 3, 4 i 5, Kl. nr 4 pkt 2 i 3, Kl. nr 5 pkt 2, Kl. nr 6 pkt 2, Kl. nr 7 pkt 3, Kl. nr 8
pkt 3, Kl. nr 9 pkt 3, Kl. nr 10 pkt 3, Kl. nr 11 pkt 4, 6, 7 i 8.



1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za Szkody rzeczowe lub Szkody na osobie wynikające z posiadania mienia, 
a także z prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, określonej 
w umowie ubezpieczenia, w tym za szkody wyrządzone przez Produkt lub 
świadczenie usługi.

2. CZYSTE STRATY FINANSOWE
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za Czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do 
nieruchomości skutkującego przestojem, spadkiem wydajności lub innymi 
stratami w prowadzonej działalności, z wyłączeniem roszczeń wynikają-
cych z braku lub ograniczonego dostępu do energii elektrycznej lub innych 
mediów albo do przesyłu danych.

3. RAŻĄCE NIEDBALSTWO I UMYŚLNOŚĆ
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa lub za szkody wyrządzone 
umyślnie, z wyłączeniem szkód określonych w pkt 11.3.

4. PODWYKONAWCY
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za jego bezpośrednich i dalszych podwykonawców.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZAJEMNA
W sytuacji, gdy w umowie ubezpieczenia występuje więcej niż jeden 
ubezpieczony, każdy ubezpieczony – w ramach jednej sumy gwarancyjnej 
– jest objęty ochroną także w sytuacji, gdy z roszczeniem wystąpi inny
ubezpieczony, jednak z wyłączeniem:
5.1. jakichkolwiek Czystych strat finansowych 
5.2. szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego lub – odmiennie 

od postanowień pkt 11.3. – jakąkolwiek osobę, za którą ponosi on odpo-
wiedzialność.

6. WYPADEK UBEZPIECZENIOWY I SERIA SZKÓD
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie 
ubezpieczenia.
Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny (seria szkód) uważa 
się za jeden wypadek, który wystąpił w chwili powstania pierwszej z takich 
szkód, nawet jeżeli kolejne szkody powstaną po upływie okresu ubezpie-
czenia.
Jeżeli jednak pierwsza szkoda z serii powstała przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, a ubezpieczony nie wiedział o niej ani nie mógł się o niej 
dowiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, uznaje się, że seria 
rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w okresie ubezpie-
czenia.

7. TERYTORIALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego:
7.1.  za szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA,

ich terytoriów zależnych i Kanady; 
7.2. na podstawie prawa lub przed sądem jakiegokolwiek państwa, z wyłą-

czeniem prawa materialnego obowiązującego w USA, ich terytoriach 
zależnych lub Kanadzie oraz orzeczeń wykonywanych gdziekolwiek na 
świecie na podstawie prawa materialnego obowiązującego w USA, ich 
terytoriach zależnych lub Kanadzie.

8. SUMA GWARANCYJNA I PODLIMIT
Odpowiedzialność ubezpieczyciela na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia ograniczona jest do sumy gwarancyjnej wskazanej w umowie 
ubezpieczenia albo podlimitu na określone ryzyko, zawartego w tej sumie.
Suma gwarancyjna i podlimit ulegają redukcji w okresie ubezpieczenia 
o kwoty wypłaconych świadczeń.
Na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczyciel 
może podwyższyć sumę gwarancyjną.

9. KOSZTY OBRONY I EKSPERTYZ
Ubezpieczyciel pokryje koszty i wydatki poniesione przez ubezpieczonego, 
za zgodą ubezpieczyciela, w związku z wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia, 
które rodzi lub mogłoby rodzić odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 

umowy ubezpieczenia, a także obroną w jakimkolwiek postępowaniu 
cywilnym, karnym lub administracyjnym, związanym z takim zdarzeniem. 
Koszty, o których mowa powyżej, są nielimitowane, tzn. będą pokrywane 
w dodatku do sumy gwarancyjnej.

10. KOSZTY ZAPOBIEŻENIA ZWIĘKSZENIU SIĘ SZKODY
Po powstaniu szkody objętej ubezpieczeniem ubezpieczyciel – w granicach 
sumy gwarancyjnej – pokryje poniesione przez ubezpieczonego koszty 
w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli dzia-
łania te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne. 

11. WYŁĄCZENIA
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikających lub związanych 
z którąkolwiek z poniższych okoliczności:
Zanieczyszczenie
11.1. zanieczyszczenie lub skażenie jakiegokolwiek elementu środowiska, 
w tym powietrza, wody lub gruntu;

Odpowiedzialność pracodawcy
11.2. Szkoda na osobie Pracownika;
Szkody wyrządzone umyślnie
11.3. umyślne działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, osób wcho-
dzących w skład organów zarządczych ubezpieczonego, prokurentów, 
wspólników (innych niż komandytariusze lub akcjonariusze) spółek nie 
posiadających osobowości prawnej, 
przy czym świadomość tych osób co do braku wymaganych atestów lub 
certyfikatów bezpieczeństwa Produktu lub jego części albo wadliwości lub 
niezgodności z umową Produktu lub jego części lub usługi uważana będzie 
za takie umyślne działanie lub zaniechanie,
Odpowiedzialność umowna
11.4. przyjęcie przez ubezpieczonego w jakiejkolwiek umowie odpowiedzial-
ności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa;
Kary, grzywny i nawiązki nałożone na ubezpieczonego
11.5. kary umowne, zryczałtowane odszkodowania, punitive and exemplary 
damages, nawiązki i inne środki karne o charakterze finansowym, nałożone 
bezpośrednio na ubezpieczonego; 
Działania wojenne i terroryzm
11.6. wojna, inwazja, działania wojenne (bez względu na fakt, czy wojna 
została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa, powstanie, rewolucja, 
działania władzy wojskowej lub uzurpowanej, zamieszki społeczne, strajki, 
lokauty lub czyn o charakterze terrorystycznym;
Energia jądrowa
11.7. wybuch, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne pocho-
dzące z jakiegokolwiek obiektu jądrowego, broni jądrowej, paliwa jądrowego 
albo odpadu jądrowego stanowiącego efekt spalania takiego paliwa;
Krew przeznaczona dla celów medycznych
11.8. ludzka lub zwierzęca krew w jakiejkolwiek formie lub postaci, przezna-
czona do celów medycznych;
Azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka, tytoń
11.9. azbest, formaldehyd, dioksyny, krzemionka albo tytoń w jakiejkolwiek 
formie lub postaci;
Drony, statki powietrzne i wodne
11.10. własność, posiadanie lub używanie jakiegokolwiek statku powietrz-
nego (w tym drona), wodnego lub poduszkowca przez lub w imieniu ubezpie-
czonego, innego niż łódź lub jacht użytkowany rekreacyjnie o długości nie 
przekraczającej 7,5 m oraz mocy silnika do 10 kW i tylko w czasie, gdy 
przebywa na wodach śródlądowych;
Powierzone rzeczy ruchome
11.11. szkoda w rzeczach ruchomych należących do osób trzecich, używa-
nych przez ubezpieczonego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, 
albo w jakimkolwiek innym celu oddanych ubezpieczonemu w pieczę, dozór 
lub pod kontrolę;
zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są jednak Szkody rzeczowe 
wyrządzone w rzeczach ruchomych Pracowników, w tym także pojazdach 
mechanicznych, z wyłączeniem utraty gotówki, kart płatniczych, czeków, 
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metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i wyrobów z tych metali lub 
kamieni;
Roszczenia dotyczące wad Produktu lub usługi
11.12. brak działania, awaria, zniszczenie, uszkodzenie, utrata, ubytek 
wartości albo brak spodziewanych właściwości lub jakości Produktu lub 
usługi, w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji;
wyłączenie to nie dotyczy Szkód rzeczowych i Szkód na osobie wyrządzo-
nych przez Produkt lub usługę;
Wycofanie Produktu z rynku
11.13. konieczne nakazane, planowane lub dokonane wycofanie jakiego-
kolwiek Produktu lub jego części z rynku;
zakresem ochrony ubezpieczeniowej – do podlimitu w wysokości 2,5% 
sumy gwarancyjnej, nie więcej niż 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia – objęta jest jednak odpowiedzialność cywilna 
ubezpieczonego z tytułu roszczeń osób trzecich, które w okresie ubezpie-
czenia w związku ze Szkodą na osobie poniosły koszty wycofania Produktu 
z rynku 
Produkty dla lotnictwa i kosmonautyki
11.14. zastosowanie Produktu w jakimkolwiek statku powietrznym lub 
kosmicznym;
Roszczenia dalszych producentów
11.15. wadliwość Produktu pochodzącego od ubezpieczonego  w zakresie 
roszczeń powstałych po jego zmieszaniu, trwałym połączeniu z innymi 
rzeczami lub jego dalszej obróbce, albo wadliwość rzeczy wytwarzanych, 
podlegających obróbce lub przetwarzanych przy pomocy maszyn, urządzeń 
lub ich części wyprodukowanych, dostarczonych, zmontowanych, serwiso-
wanych lub naprawianych przez lub w imieniu ubezpieczonego;
wyłączenie to nie dotyczy Szkód rzeczowych i Szkód na osobie wyrządzo-
nych przez produkt końcowy albo powstałych poza rzeczami wytwarzanymi 
przez takie maszyny, urządzenia lub ich części;
Ubezpieczenia obowiązkowe
11.16. szkody, które są lub powinny być objęte ubezpieczeniem obowiąz-
kowym;
w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych wyłączenie to nie ma zastoso-
wania do szkód wynikających z użycia pojazdu mechanicznego jako narzę-
dzia, a nie środka transportu.

12. BRAK OPŁACENIA KOLEJNEJ RATY SKŁADKI
W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty 
składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
jeżeli ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do 
zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

13. DZIEŃ PŁATNOŚCI
Za dzień płatności uznaje się datę skutecznej dyspozycji przelewu banko-
wego, datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym lub dowodzie 
wpłaty, albo datę autoryzacji płatności on-line.

14. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w kwocie odpowiadającej rozmia-
rowi szkody, w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego 
i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia.

15. FRANSZYZA REDUKCYJNA
Określona w umowie ubezpieczenia franszyza, redukuje świadczenia ubez-
pieczyciela z tytułu jednego wypadku.
Franszyza nie ma zastosowania do kosztów obrony i ekspertyz oraz świad-
czeń z tytułu Szkody na osobie.

16. KOLIZJA ZAKRESÓW UBEZPIECZENIA
Jeżeli jedna przyczyna spowoduje powstanie odpowiedzialności ubezpie-
czyciela objętej więcej niż jednym zakresem ubezpieczenia lub klauzulą, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie przekroczy najniższego spośród 
mających zastosowanie podlimitów, a spośród więcej niż jednej franszyz 
będzie zastosowana najwyższa z nich.

17. OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA UBEZPIECZYCIELA O SZKODZIE
Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić ubezpieczyciela
o powstaniu szkody, która skutkuje lub mogłaby skutkować odpowiedzialno-
ścią ubezpieczyciela, oraz przekazać informacje, jakich żąda ubezpieczyciel.

18. UZNANIE LUB ODMOWA UZNANIA ROSZCZENIA
Uznanie roszczenia, odpowiedzialności, dokonanie płatności związanej 
z roszczeniem przez ubezpieczonego, bez pisemnej zgody ubezpieczyciela, 
nie wiąże ubezpieczyciela. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynika-
jące z bezzasadnej odmowy zawarcia ugody albo odmowy uznania rosz-
czenia osoby trzeciej przez ubezpieczonego.

19. REGRES UBEZPIECZENIOWY
Ubezpieczony ma obowiązek zabezpieczenia możliwości dochodzenia przez 
ubezpieczyciela roszczeń wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę.
Ubezpieczyciel nie będzie dochodził roszczeń regresowych wobec Pracow-
ników, osób wchodzących w skład organów zarządczych ubezpieczonego, 
prokurentów, wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej, 
z wyjątkiem szkód wynikłych z ich umyślnego działania lub zaniechania.

20. PRAWO UBEZPIECZAJĄCEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego 
z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał 
ochrony ubezpieczeniowej.

21. DEFINICJE
Czysta strata finansowa
21.1. Czysta strata finansowa oznacza szkodę osoby trzeciej nie będącą 
Szkodą rzeczową lub Szkodą na osobie.
Pracownik
21.2. Pracownik oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego 
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej 
umowy o pracę, albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym także 
przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz ubezpieczonego, albo w ramach umówionej praktyki 
zawodowej, wolontariatu lub zatrudnienia przez zewnętrzną, w stosunku 
do ubezpieczonego, agencję pracy tymczasowej, pod warunkiem że osoba 
taka ma obowiązek wykonywania poleceń ubezpieczonego.
Produkt
21.3. Produkt oznacza jakąkolwiek nową lub używaną rzecz ruchomą po 
utracie kontroli nad nią przez ubezpieczonego, która została wytworzona, 
sprzedana, dostarczona, dystrybuowana, przetworzona, zainstalowana, 
wbudowana, naprawiona lub zmodyfikowana przez lub w imieniu ubezpie-
czonego; za Produkt uważa się również energię i zwierzęta stanowiące 
przedmiot obrotu.
Szkoda na osobie
21.4. Szkoda na osobie oznacza objętą ubezpieczeniem szkodę osoby trze-
ciej, polegającą na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, wraz ze 
stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie.

Szkoda rzeczowa
21.5. Szkoda rzeczowa oznacza objętą ubezpieczeniem szkodę osoby trze-
ciej, polegającą na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie jakiejkol-
wiek rzeczy ruchomej albo nieruchomości, wraz ze stratami poniesionymi 
przez kogokolwiek w ich następstwie.

22. OCHRONA POSZKODOWANEGO
Likwidacja spółki lub przedsiębiorstwa ubezpieczonego, albo jego śmierć, 
nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności wobec osób trzecich, 
poszkodowanych w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia.

23. PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY UBEZPIECZENIA
W sprawach nieuregulowanych w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
Powództwo o roszczenie z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub innego 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnio-
nego z umowy ubezpieczenia.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24.1. Na wniosek ubezpieczającego umowa ubezpieczenia może zostać 
rozszerzona o klauzule dodatkowe wskazane w załączniku nr 1.
24.2. Do umowy ubezpieczenia zawieranej przez przedsiębiorcę będącego 
osobą fizyczną stosuje się także załącznik nr 2.
24.3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą 
Zarządu AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA z dnia 28.03.2018 r. 
i obowiązują od dnia 01.04.2018 r.
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