Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz –
umowa nr GL50/000224/16/A
Ubezpieczenie architekci & inżynierowie

M15-12

Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w czynnościach
zawodowych wskazanych jako przyjęte do ubezpieczenia

Czynności zawodowe przyjęte do
ubezpieczenia:

Projektowanie wnętrz i nadzór autorski, architektura zieleni
(landscaping), projektowanie wyposażenia wnętrz (product design) z
wyłączeniem projektów „seryjnych”

Podstawa zawarcia umowy:

Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem
uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania oraz obsługi
inżynierskiej procesu budowlanego

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Suma gwarancyjna:

100 000,00 PLN / 250 000,00 PLN / 500 000,00 PLN / 1 000 000,00
PLN / 2 000 000,00 PLN*

Franszyza redukcyjna dla zakresu
podstawowego:

redukcyjna: 500 PLN (z zastrzeżeniem, że dla czystych strat
finansowych franszyza wynosi 1000 PLN)

*do wyboru przez Ubezpieczającego

Postanowienia dodatkowe do produktu:
Ubezpieczenie możliwe jest do zawarcia, pod warunkiem braku szkód w okresie ostatnich 3 lat oraz pod warunkiem, że
obrót za ubiegły rok nie przekroczył 500.000 PLN.W przypadku wyższego obrotu składka korygowana jest jak niżej:
1.000.000 PLN- współczynnik korygujący 1,6
2.000.000 PLN –współczynnik korygujący 1,8
Dla wyższego obrotu składka ustalana jest indywidualnie
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień Warunków Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania oraz
obsługi inżynierskiej procesu budowlanego (w skrócie WU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam
zawartych, uzgadnia się, że:
- W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia obejmuje roszczenia regresowe zgłoszone z tytułu
kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie w następstwie objętego ochroną ubezpieczeniową
wypadku wynikłego z uchybień w czynnościach zawodowych
- Do § 5 ust. 1 Warunków ubezpieczenia dodaje się pkt d) w brzmieniu:
„pokrycia kosztów wykonania przez ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o
naprawienie szkody, również przez złożenie do depozytu sądowego odpowiedniej kwoty, w części proporcjonalnej do
udziału ubezpieczyciela w świadczeniu odszkodowawczym.
Jeżeli zostanie zwrócony depozyt lub jeżeli zostanie zwolnione inne zabezpieczenie roszczenia, ubezpieczony jest
zobowiązany niezwłocznie zwrócić ubezpieczycielowi odzyskane kwoty w zakresie, w jakim zostały wcześniej zapłacone
przez ubezpieczyciela.
- Jeżeli w ramach przyjętego przez ubezpieczonego zlecenia na wykonanie projektu obiektu budowlanego na
ubezpieczonym ciąży również obowiązek zapewnienia wykonania odpowiednich prac geologiczno-inżynierskich i/lub
geotechnicznych, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z wad sporządzonej dokumentacji projektowej, których
przyczyną było niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności przez geologa. Ochrona ubezpieczeniowa jest
świadczona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) prace geologiczno-inżynierskie i/lub geotechniczne zlecone zostały przez ubezpieczonego osobom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje do wykonania zleconych czynności,
b) czynności geologa zostały potwierdzone pisemną opinią, analizą lub innym dokumentem potwierdzającym wykonane
czynności,
c) niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w każdym prawnie dopuszczalnym przypadku ubezpieczyciel
zachowuje prawo regresu do osoby wykonującej prace geologiczno-inżynierskie i/lub geotechniczne.
- Jeżeli w ramach przyjętego przez ubezpieczonego zlecenia na wykonanie projektu obiektu budowlanego, na
ubezpieczonym ciąży również obowiązek zapewnienia wykonania odpowiednich geodezyjnych map do celów projektowych,
zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z wad sporządzonej dokumentacji projektowej, których przyczyną było

niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności przez geodetę. Ochrona ubezpieczeniowa jest
świadczona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) prace geodezyjne w zakresie przygotowania geodezyjnych map do celów projektowych zlecone zostały przez
ubezpieczonego osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania zleconych czynności,
b) zakres ochrony nie obejmuje skutków innych czynności geodezyjnych, w tym w szczególności tyczenia obiektów
budowlanych oraz obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
c) niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w każdym prawnie dopuszczalnym przypadku ubezpieczyciel
zachowuje prawo regresu do osoby wykonującej prace geodezyjne.
- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje powolną emisję zanieczyszczeń wynikającą z uchybienia w czynnościach zawodowych
objętych ubezpieczeniem.
- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także osobistą odpowiedzialność cywilną podwykonawców będących osobami
fizycznymi z którymi zawarto umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną, w tym prowadzących
działalność gospodarczą jednoosobowo na rzecz Ubezpieczonego (Stali podwykonawcy), w związku z którą została
wyrządzona szkoda. W uzupełnieniu warunków ubezpieczenia, z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczyciela
przechodzi roszczenie przeciwko Stałym podwykonawcom którzy są odpowiedzialni za szkodę do wysokości wypłaconego
odszkodowania. Jednakże Ubezpieczyciel nie będzie dochodził roszczeń regresowych wobec Stałych podwykonawców
niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia, a także w zakresie przekraczającym sumę gwarancyjną ubezpieczenia
obowiązkowego zawartego na jego rachunek.
- Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód, które mogłyby być objęte ochroną w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody
wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zawarł lub które
zawrzeć był zobowiązany ubezpieczony. Jednakże, o ile dla danej szkody istnieje ochrona z zawartego przez lub na rzecz
ubezpieczonego obowiązkowego ubezpieczenia OC osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie,
niniejsze ubezpieczenie spełnia rolę ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenie obowiązkowe, tj. ubezpieczyciel
wypłaca odszkodowanie wyłącznie w zakresie roszczeń niezaspokojonych w wyniku wyczerpania sumy gwarancyjnej w
obowiązkowym ubezpieczeniu OC osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie. Ochrona
ubezpieczeniowa jest świadczona na warunkach niniejszego ubezpieczenia dobrowolnego, a wysokość świadczenia nie
będzie wyższa niż wysokości niewykorzystanej sumy gwarancyjnej lub sublimitu odpowiedzialności zawartego w niniejszej
umowie.
- Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną szkód wynikłych z wad estetycznych rzeczy zaprojektowanych przez Ubezpieczonych,
chyba, że wynikają one z braku właściwości /cech określonych wprost w umowie zawartej przez Ubezpieczonego z
Inwestorem
- Odmiennie niż stanowi § 7 ust. 1 pkt 17 Warunków Ubezpieczenia, w przypadku gdy ubezpieczony odpowiedzialny jest w
ramach jednej inwestycji budowlanej za wykonywanie czynności zawodowych objętych ochroną i dodatkowo również
wykonuje lub odpowiada za wykonanie robót budowlanych, stosuje się następujące zapisy szczególne:
a) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za szkody
wynikłe z zawinionych błędów w dokumentacji projektowej;
b) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje żadnych szkód ani roszczeń związanych z lub wynikających z prowadzenia
robót budowlanych, dostarczania materiałów budowlanych, maszyn lub urządzeń,
c) niezależnie od innych zapisów Warunków Ubezpieczenia oraz zapisów szczególnych mających zastosowanie do
niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa na rzecz ubezpieczonego jest świadczona, jeżeli ubezpieczony
dowiedzie, że zaistniała szkoda powstała na skutek uchybienia popełnionego w ubezpieczanych pracach
projektowych lub sprawowanym nadzorze autorskim i nie jest ona konsekwencją wykonawstwa robót
budowlanych, wadliwości materiałów budowlanych, maszyn lub urządzeń, a także gwarancji produktu lub
gwarancji wykonania,
d) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód ani roszczeń wynikłych z czynności zawodowych innych niż
projektowanie i nadzór autorski, które są przedmiotem objętych ochrona czynności zawodowych. Dodatkowo,
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód, jeżeli osoby zaangażowane w prace projektowe lub
nadzór autorski świadczyły lub świadczą inne usługi niż projektowanie i nadzór autorski w ramach wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np. kierownictwo budowy, nadzór inwestorski, czynności
rzeczoznawcy budowlanego itp.) w ramach danej inwestycji.
- Dodatkowo zakres ubezpieczenia rozszerza się o:
Czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w następstwie naruszenia ich praw autorskich- sublimit 50.000 PLN
(nie dotyczy roszczeń dochodzonych na podstawie art. 79 ust.1 p.3b, ust.2, ust 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)

Czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie w następstwie błędnego zamówienia przez projektanta
przedmiotów wyposażenia wnętrz – sublimit 50.000 PLN
Klauzule dodatkowe:
Rozszerzenie zakresu o koszty przeprojektowania (kod #M1532)
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się franszyzę redukcyjną w
wysokości 1.000 PLN

Rozszerzenie zakresu o szkody w dokumentach (M15) (kod #M1534)
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się franszyzę redukcyjną w
wysokości 500 PLN

Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z
wyłączeniem szkód powstałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady (kod
#M1531)
Postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się franszyzę
redukcyjną w wysokości 500 EUR.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia M04-42
Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z
działalnością wskazaną w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem
mienia, jednakże z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez produkt
wprowadzony do obrotu

Działalność przyjęta do ubezpieczenia:

- działalność towarzysząca wykonywanej działalności zawodowej
(działalność biurowa) oraz ryzyko posiadania mienia.

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 01-01-2016
(OC/OWO34/1601)

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczenia:

Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w
niniejszym dokumencie

Suma gwarancyjna:

500 000,00 PLN

Franszyza:

redukcyjna 1.000 zł dla szkód w mieniu

Postanowienia dodatkowe do produktu:
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 01 stycznia 2016r.,
OC/OW034/1601 (zwane w skrócie OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że:
- 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.
- odmiennie niż stanowi § 8 ust 1 pkt 6 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność
pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka utraty pojazdów. Dla szkód
objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu wprowadza się sublimit odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jeden i

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- częściowo odmiennie niż stanowi § 8 ust 1 pkt 8 OWU, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w
systemach kanalizacyjnych. Dla szkód objętych ochroną na podstawie powyższego zapisu wprowadza się sublimit odpowiedzialności w
wysokości 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- w celu uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących skutkiem uchybień w
czynnościach zawodowych wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
Klauzule dodatkowe:
Klauzula nr 003 Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego
Sublimit:

100 000,00 PLN

na jeden i wszystkie wypadki

Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem
Klauzula reprezentantów (OC)

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Dodatkowo (opcjonalnie) możemy zaoferować ubezpieczenie ochrony prawnej, zgodnie z poniższymi danymi:
Wariant

Suma ubezpieczenia

Wariant I

20.000 PLN

Wariant II

50.000 PLN

Wariant III

100.000 PLN

Wariant IV

200.000 PLN

- zakres ubezpieczenia - zgodnie z warunkami "Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej poniesionych przez pracowników
wykonujących zawód projektanta wnętrz w związku z wykonywaniem czynności zawodowych"
Ubezpieczenie oc działalności i / lub ochrony prawnej może zostać zaoferowane wyłącznie równolegle z polisą
ubezpieczenia oc projektanta.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

T03-01

Przedmiot ubezpieczenia:

elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny, nie starszy niż 5 letni - zgodnie
z załącznikiem

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z dnia 01.01.2016
(MP/OW013/1601)

Miejsce ubezpieczenia:

siedziba spółki lub miejsce (miejsca) prowadzenia działalności (siedziba biura)

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczenia:

sekcja I - zgodnie z OWU

System ubezpieczenia:

Sumy stałe

Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia:

Wartość odtworzeniowa (nowa)

Maksymalna suma ubezpieczenia:

100 000,00 PLN dla sprzętu stacjonarnego i 50 000,00 PLN dla sprzętu
przenośnego

Franszyza:

redukcyjna 500 PLN

Stawka:

4,00 [‰]dla sprzętu stacjonarnego i 6,00 [‰] dla sprzętu przenośnego

Klauzule dodatkowe:
Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku
Klauzula 101/1a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (T03)
Klauzula 101/1b Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (postanowienia szczególne dotyczące szkód spowodowanych przez
upadek) (T03)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego możliwe do wykupienia wyłącznie pod warunkiem równoległego ubezpieczenia oc
projektanta.

Ubezpieczenie NNW - system świadczeń proporcjonalnych

A05-12

Przedmiot ubezpieczenia:

następstwa nieszczęśliwych wypadków

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol
PAT/OW071/1601)

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy

Zakres ubezpieczenia:

Pełny - całodobowy. System świadczeń proporcjonalnych zgodnie z OWU
par.6 pkt. 1 z rozszerzeniem o zwrot kosztów leczenia (par. 10 OWU) i
dzienne świadczenie szpitalne (par. 12 OWU)

Suma ubezpieczenia:

10 000,00 PLN / 20 000,00 PLN / 50 000,00 PLN*

*do wyboru przez Ubezpieczającego

Postanowienia dodatkowe do produktu:
Dla osób, które przekroczyły 70 rok życia zwyżka składki +50%
Możliwość rozszerzenia zakresu o:
- następstwa zawałów serca i darów mózgu – zwyżka składki +30%
- wyczynowe uprawianie sportu – zwyżka składki +100%
- następstwa nnw powstałych na skutek ataków terrorystycznych - zwyżka +100%
Ubezpieczenie NNW możliwe do wykupienia wyłącznie pod warunkiem równoległego ubezpieczenia oc projektanta.

