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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej zawodowej, zwane dalej „OWU”, majà za-
stosowanie do umów zawieranych przez Powszech-
ny Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwanà dalej
„PZU S.A.”, z osobami fizycznymi, osobami prawny-
mi, bàdê jednostkami organizacyjnymi nieb´dàcymi
osobami prawnymi zwanymi dalej ubezpieczajàcym.

§ 2. 1. Do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odbiegajàce od uregu-
lowaƒ OWU, w szczególnoÊci klauzule stanowiàce
za∏àcznik do OWU.

2. PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpiecza-
jàcemu ró˝nic´ mi´dzy treÊcià umowy a OWU w for-
mie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie nie-
dope∏nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie mo˝e po-
wo∏ywaç si´ na ró˝nic´ niekorzystnà dla ubezpiecza-
jàcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje si´
do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze ne-
gocjacji.

3. W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia po-
stanowieƒ, o których mowa w ust. 2, OWU majà za-
stosowanie w zakresie nie uregulowanym tymi po-
stanowieniami.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych w OWU, do umów
ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne
przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

§ 4. Przez u˝yte w OWU poj´cia nale˝y rozumieç:
1) Czysta strata finansowa – uszczerbek majàt-

kowy nie b´dàcy szkodà na osobie lub szkodà
rzeczowà;

2) Franszyza integralna – wy∏àczenie odpowie-
dzialnoÊci PZU S.A. za szkody nie przekraczajà-
ce okreÊlonej kwoty; 

3) Franszyza redukcyjna – obni˝enie odszkodowa-
nia o okreÊlonà procentowo lub kwotowo wartoÊç;

4) Obrót – suma przychodów ubezpieczonego
z tytu∏u Êwiadczonych us∏ug w ramach prowa-
dzonej przez niego dzia∏alnoÊci zawodowej
w ustalonym okresie;

5) Osoba bliska – ma∏˝onek, konkubent, wst´pny,
zst´pny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb,
teÊç, teÊciowa, zi´ç, synowa, przysposobiony,
przysposabiajàcy, pozostajàcy pod opiekà lub
przyj´ty na wychowanie w ramach rodziny zast´p-
czej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; 

6) Odszkodowanie – Êwiadczenie pieni´˝ne przy-
s∏ugujàce od PZU S.A. poszkodowanemu bàdê
uprawnionemu w razie zajÊcia wypadku ubez-
pieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnoÊç w zakresie obj´tym umowà
ubezpieczenia; 

7) Podwykonawca – osoba, której ubezpieczony
powierzy∏ wykonanie zleconej pracy, us∏ugi lub
innej czynnoÊci, okreÊlonej w ∏àczàcej ich umo-
wie cywilnoprawnej;

8) Suma gwarancyjna – okreÊlona w umowie
ubezpieczenia kwota, stanowiàcà górnà granic´
odpowiedzialnoÊci PZU S.A.;

9) Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda na osobie
albo czysta strata finansowa;

10) Szkoda na osobie – szkoda powsta∏a wskutek
uszkodzenia cia∏a, doznania rozstroju zdrowia
lub Êmierci, w tym tak˝e utracone korzyÊci, które
poszkodowany móg∏by osiàgnàç, gdyby nie do-
zna∏ uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia;

11) Szkoda rzeczowa – szkoda powsta∏a wskutek
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym tak˝e
utracone korzyÊci, które poszkodowany móg∏by
osiàgnàç, gdyby nie nastàpi∏a utrata, zniszcze-
nie lub uszkodzenie rzeczy;

12) Terroryzm – wszelkiego rodzaju dzia∏anie skie-
rowane przeciwko ludnoÊci lub mieniu, majàce
na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie lud-
noÊci lub dezorganizacj´ ˝ycia publicznego – dla
osiàgni´cia okreÊlonych skutków ekonomicz-
nych, politycznych, religijnych lub spo∏ecznych; 

13) Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna nie b´dàca oso-
bà prawnà, która zawar∏a umow´ ubezpieczenia;

14) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie b´dàca osobà
prawnà, której odpowiedzialnoÊç cywilna obj´ta
jest ochronà ubezpieczeniowà (ubezpieczajàcy,
który zawar∏ umow´ ubezpieczenia na w∏asnà
rzecz albo podmiot, na rachunek którego ubez-
pieczajàcy zawar∏ umow´ ubezpieczenia);

15) WiadomoÊç poufna – wiadomoÊç uzyskana
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci zawodo-
wych, której nieuprawnione ujawnienie przez
ubezpieczonego mog∏oby naraziç na szkod´ in-
teres osoby trzeciej;

16) Wypadek ubezpieczeniowy – dzia∏anie lub za-
niechanie ubezpieczonego, w wyniku którego
wyrzàdzona zostaje szkoda. 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 5. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wsku-
tek wykonywania przez ubezpieczonego czynnoÊci za-
wodowych wyrzàdzona zostanie osobie trzeciej szkoda,
do naprawienia której zobowiàzany jest ubezpieczony.

§ 6. 1. Podmiotom podlegajàcym obowiàzkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej PZU S.A. udziela
ochrony ubezpieczeniowej na sum´ gwarancyjnà
stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wyni-
kajàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzko-
wego (ubezpieczenie nadwy˝kowe). 

2. W ubezpieczeniu nadwy˝kowym PZU S.A. ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody, które nie zosta∏y za-
spokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej
z umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

3. W przypadku podmiotów obj´tych obowiàzkiem ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcego
z przepisów ustaw lub umów mi´dzynarodowych, wa-
runkiem udzielenia ochrony na podstawie OWU jest
uprzednie zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w PZU S.A. 

4. Okres ubezpieczenia powinien si´ pokrywaç z okre-
sem, na jaki zawarte zosta∏o obowiàzkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialnoÊci cywilnej. W przypadku no-
wych umów ubezpieczenia, zawieranych w czasie
trwania umowy obowiàzkowego ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej, dopuszcza si´ zawieranie
ubezpieczeƒ krótkoterminowych z koƒcowà datà
okresu ubezpieczenia pokrywajàcà si´ z koƒcowà
datà okresu obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej.
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§ 7. 1. Szczegó∏owy zakres ubezpieczenia podmiotów nie obj´tych
obowiàzkiem ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej i obj´-
tych tym obowiàzkiem okreÊlony zosta∏ w klauzulach stanowià-
cych za∏àcznik nr 1 i 2 do OWU lub w klauzulach zawartych
w postanowieniach dodatkowych. 

2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà tak˝e szkody wyrzàdzone
w wyniku ra˝àcego niedbalstwa.

3. Wszystkie szkody b´dàce wynikiem tego samego dzia∏ania lub za-
niechania uwa˝a si´ za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale˝-
nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmu-
je si ,́ ˝e mia∏y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

4. Warunkiem odpowiedzialnoÊci PZU S.A. jest zajÊcie w okresie
ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego i zg∏oszenie rosz-
czenia przez poszkodowanego lub uprawnionego przed up∏y-
wem przedawnienia.

5. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony
na podstawie postanowieƒ dodatkowych ochronà ubezpiecze-
niowà nie sà obj´te szkody wyrzàdzone przez podwykonawców,
nawet jeÊli zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami ogólnymi pod-
wykonawca jest osobà za której dzia∏anie i zaniechania ubezpie-
czony jest odpowiedzialny jak za w∏asne dzia∏ania i zaniechania.

6. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzo-
ny na podstawie postanowieƒ dodatkowych ochronà ubezpie-
czeniowà nie sà obj´te szkody b´dàce nast´pstwem zniszcze-
nia, uszkodzenia, zagini´cia wszelkiego rodzaju dokumentów. 

§ 8. 1. Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna ubezpie-
czonego za szkody b´dàce nast´pstwem wypadku ubezpiecze-
niowego który mia∏ miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie roz-
szerzony na podstawie postanowieƒ dodatkowych.

2. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpo-
wiedzialnoÊci ubezpieczonego, okreÊlonej przepisami prawa
polskiego. Zasada ta ma zastosowanie tak˝e w przypadku roz-
szerzenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A. o szkody powsta∏e poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

WY¸ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI

§ 9. 1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) wyrzàdzone umyÊlnie,
2) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni˝ obj´te

zakresem szkody na osobie, 
3) wyrzàdzone przez osob´ nie posiadajàcà uprawnieƒ do

wykonywania zawodu, która mia∏a zakaz lub zawieszone
prawo do wykonywania zawodu,

4) za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek roz-
szerzenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w stosunku do zakre-
su odpowiedzialnoÊci wynikajàcego z powszechnie obo-
wiàzujàcych przepisów prawa, 

5) powsta∏e w zwiàzku z posiadanym przez ubezpieczonego
mieniem oraz wyrzàdzone przez produkt wprowadzony
przez ubezpieczonego do obrotu,

6) z tytu∏u wykonywania przez ubezpieczonego funkcji prezesa,
cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej w spó∏ce kapita∏owej,

7) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏aƒ wojennych, stanu wojen-
nego, stanu wyjàtkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terro-
ryzmu, niepokojów spo∏ecznych, strajków, zamieszek lub
rozruchów,

8) b´dàce nast´pstwem zniszczenia, uszkodzenia, zagini´cia
lub kradzie˝y gotówki, dzie∏ sztuki, bi˝uterii, przedmiotów
z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartoÊcio-
wych oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub ar-
chiwalnym, a tak˝e przedmiotów o charakterze zabytko-
wym lub unikatowym,

9) wynik∏e z dokonywania jakichkolwiek p∏atnoÊci w imieniu
klienta, 

10) zwiàzane z naruszeniem praw w∏asnoÊci intelektualnej,
11) powsta∏e w komputerach, systemach komputerowych lub

ich cz´Êciach lub urzàdzeniach komputerowych, syste-
mach telekomunikacyjnych lub ich cz´Êciach lub urzàdze-
niach telekomunikacyjnych, w tym tak˝e uk∏adach peryfe-
ryjnych, procesorach, mikroprocesorach, uk∏adach elektro-
nicznych, uk∏adach scalonych lub urzàdzeniach mecha-
nicznych zwiàzanych z nie odczytaniem lub nieprawid∏o-
wym odczytaniem zapisu czasu, danych elektronicznych
(zapami´tywanie, gromadzenie, zapisywanie, zachowywa-
nie, przetwarzanie),

12) wyrzàdzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego
rodzaju programy zak∏ócajàce prace jakiegokolwiek pro-
gramu, ca∏ego komputera, sieci niezale˝nie od przyczyny
ich pojawienia si´, w tym zwiàzanych z Internetem lub ko-
rzystaniem z Internetu,

13) wyrzàdzone w stanie nietrzeêwoÊci albo w stanie po u˝yciu
narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotro-

powych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii, 

14) wyrzàdzone osobom bliskim ubezpieczonego,
15) wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego, powsta∏e

w nast´pstwie wypadku przy pracy,
16) wyrzàdzone w Êrodowisku naturalnym,
17) powsta∏e w wyniku niewyp∏acalnoÊci, 
18) których wartoÊç nie przekracza kwoty 400 z∏ (franszyza in-

tegralna).

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieni´˝nych w tym,
m.in. kar umownych, grzywien sàdowych i administracyjnych,
zadatków, odszkodowaƒ z tytu∏u odstàpienia od umowy, podat-
ków, nale˝noÊci publicznoprawnych i op∏at manipulacyjnych do
zap∏acenia których ubezpieczony jest zobowiàzany.

SUMA GWARANCYJNA

§ 10. 1. Suma gwarancyjna okreÊlona w umowie ubezpieczenia stano-
wi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci PZU S.A. w odniesieniu do
wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia∏ych w okre-
sie ubezpieczenia.

2. Je˝eli suma gwarancyjna stanowi równowartoÊç w z∏otych kwo-
ty wyra˝onej w walucie obcej, wysokoÊç sumy gwarancyjnej
ustala si´ przy zastosowaniu kursu Êredniego NBP z daty za-
warcia umowy ubezpieczenia.

3. W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogà
byç wyodr´bnione limity kwotowe okreÊlajàce odpowiedzial-
noÊç PZU S.A. za szkody:
1) z tytu∏u jednego wypadku ubezpieczeniowego, 
2) okreÊlonego rodzaju.

4. Ka˝dorazowa wyp∏ata odszkodowania lub kosztów wymienio-
nych w ust. 7 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wy-
p∏aconà kwot´.

5. Za zgodà PZU S.A., ubezpieczajàcy mo˝e uzupe∏niç sum´
gwarancyjnà poprzez zap∏at´ dodatkowej sk∏adki.

6. PZU S.A. wyp∏aca odszkodowanie pomniejszone o franszyz´
redukcyjnà w wysokoÊci ustalonej w umowie ubezpieczenia.

7. W granicach sumy gwarancyjnej PZU S.A. jest obowiàzany do:
1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powo∏ane-

go przez ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego lub poszko-
dowanego pod warunkiem uznania przez PZU S.A., ˝e po-
wo∏anie tego rzeczoznawcy by∏o uzasadnione,

2) zwrotu kosztów podj´tych Êrodków w celu zapobie˝enia
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów je˝eli by∏y celowe,
chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne,

3) pokrycia niezb´dnych kosztów sàdowej obrony przed rosz-
czeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w poro-
zumieniu z PZU S.A., 

4) pokrycia kosztów post´powaƒ sàdowych, w tym mediacji lub
post´powania pojednawczego prowadzonymi w zwiàzku ze
zg∏oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozu-
mieniu z PZU S.A. 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA
SK¸ADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 11. 1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na podstawie wniosku
ubezpieczajàcego zawierajàcego informacje niezb´dne do do-
konania indywidualnej oceny ryzyka i okreÊlenia nale˝nej
sk∏adki.

2. Wniosek powinien zawieraç mi´dzy innymi:
1) imi ,́ nazwisko lub nazw´ ubezpieczajàcego, ubezpieczonego,
2) adres i siedzib´ ubezpieczajàcego, ubezpieczonego,
3) okreÊlenie zakresu, który ma byç obj´ty ubezpieczeniem,
4) wysokoÊç obrotu, 
5) okres ubezpieczenia, 
6) sum´ gwarancyjnà,
7) iloÊç i wielkoÊç szkód ze zdarzeƒ zaistnia∏ych w okresie

3 ostatnich lat.
3. Je˝eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2

albo innych istotnych informacji niezb´dnych do oceny ryzyka
ubezpieczajàcy obowiàzany jest na wezwanie PZU S.A. odpo-
wiednio go uzupe∏niç.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza doku-
mentem ubezpieczenia.

§ 12. 1. Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek ubezpieczonego). W takim przypadku
ubezpieczajàcy obowiàzany jest do poinformowania ubezpie-
czonego o prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej na
jego rachunek umowy ubezpieczenia. Obowiàzek zap∏aty
sk∏adki ubezpieczeniowej cià˝y na ubezpieczajàcym. Doku-
ment potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia otrzymuje
ubezpieczajàcy.
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2. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek zarzut majà-
cy wp∏yw na odpowiedzialnoÊç PZU S.A. mo˝e on podnieÊç
równie˝ przeciwko ubezpieczonemu.

3. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczo-
ny mo˝e ˝àdaç by PZU S.A. udzieli∏ mu informacji o postano-
wieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakre-
sie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego. 

§ 13. 1. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiadomoÊci 
PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoÊci, o które PZU S.A.
zapytywa∏ w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem
umowy w innych pismach. Je˝eli ubezpieczajàcy zawiera umo-
w´ przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu znane.
W razie zawarcia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini´te okolicz-
noÊci uwa˝a si´ za nieistotne.

2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy obo-
wiàzany jest zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci wymienionych
w ust´pie poprzedzajàcym. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest
zawiadamiaç o tych zmianach PZU S.A. niezw∏ocznie po otrzy-
maniu o nich wiadomoÊci. 

3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo-
wiàzki okreÊlone w ust´pach poprzedzajàcych spoczywajà za-
równo na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym, chyba ˝e
ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.

4. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zosta∏y poda-
ne do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów poprze-
dzajàcych dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje
si´, ˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skut-
kiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.

§ 14. 1. OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si´ od dnia nast´pujà-
cego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wczeÊniej
jednak ni˝ od dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej
pierwszej raty, chyba ˝e umówiono si´ inaczej.

2. Je˝eli strony nie umówià si´ inaczej umow´ ubezpieczenia za-
wiera si´ na okres jednego roku.

§ 15. 1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà ustala si´ na podstawie taryfy sk∏a-
dek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Sk∏adk´ oblicza si´ za czas trwania odpowiedzialnoÊci PZU S.A.

2. Sk∏adka ubezpieczeniowa obliczana jest w zale˝noÊci od:
1) wysokoÊci sumy gwarancyjnej,
2) okresu ubezpieczenia,
3) rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci zawodowej,
4) wysokoÊci obrotu,
5) zakresu ubezpieczenia, 
6) indywidualnej oceny ryzyka.

3. Sk∏adk´ op∏aca si´ jednorazowo przy zawieraniu umowy ubez-
pieczenia, z zastrze˝eniem ust. 5. Zap∏ata sk∏adki nast´puje
w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie
bezgotówkowej.

4. W przypadku dokonywania zap∏aty sk∏adki w formie bezgotów-
kowej, za dzieƒ zap∏aty sk∏adki uwa˝a si´ dzieƒ uznania ra-
chunku bankowego PZU S.A.

5. Sk∏adka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przy-
padkach mo˝e byç op∏acona w ratach. Terminy p∏atnoÊci kolej-
nych rat sk∏adki okreÊla si´ w dokumencie ubezpieczenia.

6. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony poda∏ do wiadomoÊci
PZU S.A. nieprawdziwe dane majàce wp∏yw na wysokoÊç
sk∏adki, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop∏aty sk∏adki
wynikajàcej z ró˝nicy pomi´dzy sk∏adkà, jaka nale˝a∏aby si´
PZU S.A. gdyby podano dane prawdziwe a sk∏adkà przyj´tà
w umowie ubezpieczenia. W razie zajÊcia wypadku ubezpie-
czeniowego roszczenie PZU S.A. o dop∏at´ ró˝nicy sk∏adki sta-
je si´ natychmiast wymagalne i p∏atne najpóêniej w dniu wyp∏a-
ty odszkodowania.

7. Sk∏adka nie podlega indeksacji.

§ 16. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od
chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝
od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏osze-
nia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni wypo-
wiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym.

ROZWIÑZANIE UMOWY
ZWROT SK¸ADKI

§ 17. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) wraz z up∏ywem okresu ubezpieczenia okreÊlonego w umo-

wie ubezpieczenia,

2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej okreÊlonej w umo-
wie ubezpieczenia,

3) z dniem odstàpienia od umowy,
4) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia PZU S.A. o wypowiedze-

niu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏ace-
niem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej pierwsza
rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie,

5) z up∏ywem 7 dni od dnia otrzymania od PZU S.A. pisma
z wezwaniem do zap∏aty kolejnej raty sk∏adki wys∏anego po
up∏ywie terminu jej p∏atnoÊci z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty
w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci,

6) z dniem dor´czenia oÊwiadczenia drugiej stronie o wypo-
wiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy-
padku, o którym mowa w §16,

7) z dniem zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci zawodowej
przez ubezpieczonego,

8) z dniem otrzymania przez ubezpieczonego decyzji o zaka-
zie lub zawieszeniu prawa do wykonywania dzia∏alnoÊci za-
wodowej,

9) z chwilà Êmierci ubezpieczonego.

§ 18. 1. Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, je˝eli
umowa zawarta jest na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajàcego
mo˝e byç dokonane najpóêniej w terminie 30 dni, a w przypad-
ku, gdy ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni, od
dnia zawarcia umowy.

§ 19. 1. W przypadku wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej przed
up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa, ubezpieczajà-
cemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, gdy
wygaÊni´cie stosunku ubezpieczenia jest nast´pstwem wyko-
rzystania ochrony ubezpieczeniowej w zwiàzku z wyczerpaniem
sumy gwarancyjnej wskutek wyp∏aty odszkodowania/Êwiadcze-
nia lub odszkodowaƒ/Êwiadczeƒ.

2. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest
poczàwszy od nast´pnego dnia po wygaÊni´ciu tej ochrony.

3. Sk∏adk´ podlegajàcà zwrotowi ustala si´ proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz nie-
wykorzystanej sumy gwarancyjnej.

4. PZU S.A. dokonuje zwrotu sk∏adki po uzyskaniu informacji
o okolicznoÊciach stanowiàcych podstaw´ wygaÊni´cia ochro-
ny ubezpieczeniowej.

ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA

§ 20. 1. Zawiadomienia i oÊwiadczenia ubezpieczajàcego lub ubezpie-
czonego oraz PZU S.A. w zwiàzku z umowà ubezpieczenia po-
winny byç sk∏adane na piÊmie.

2. Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest do zawiado-
mienia PZU S.A., o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby.
W przeciwnym wypadku oÊwiadczenia wys∏ane przez PZU S.A.
na ostatni znany adres ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego
uwa˝a si´ za skutecznie dor´czone.

OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZONEGO
W RAZIE POWSTANIA SZKODY I ZG¸OSZENIA ROSZCZE¡

§ 21. 1. W razie zajÊcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpieczony
obowiàzany jest u˝yç dost´pnych mu Êrodków w celu zapobie-
˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

2. Je˝eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek
ra˝àcego niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych
w ust.1, PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu.

§ 22. 1. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zawiadomienia PZU S.A. o za-
istnia∏ym wypadku w terminie 7 dni od jego zajÊcia. 

2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub z ra˝àcego niedbalstwa
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, PZU S.A. mo˝e odpowied-
nio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´
do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o PZU S.A. ustalenie
okolicznoÊci i skutków wypadku. 

3. Skutki braku zawiadomienia PZU S.A. o wypadku nie nastàpià, je-
˝eli PZU S.A. w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzyma∏ wiado-
moÊç o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci. 

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowiàzek, o którym mowa w ust.1, obcià˝a tak˝e ubezpieczo-
nego, chyba ˝e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na je-
go rachunek. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 23. 1. W razie wystàpienia przez poszkodowanego przeciwko ubez-
pieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajàcy
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lub ubezpieczony jest zobowiàzany bezzw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 7 dni, powiadomiç o tym PZU S.A. 

2. W przypadku wystàpienia z roszczeniem, o którym mowa
w ust. 1, na drog´ sàdowà, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony
zobowiàzany jest bezzw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomiç o tym PZU S.A. Na
˝àdanie PZU S.A. ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç pe∏-
nomocnictwa procesowego wskazanej przez PZU S.A. osobie.

3. Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany dostarczyç
PZU S.A. orzeczenie sàdu w terminie umo˝liwiajàcym zaj´cie
stanowiska co do wniesienia Êrodka odwo∏awczego. 

USTALENIE I WYP¸ATA ODSZKODOWANIA 
ORAZ OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU S.A.

§ 24. 1. PZU S.A. wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wypadku.

2. Gdyby wyjaÊnienie w terminie okreÊlonym w ust. 1 okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A. albo wy-
sokoÊci odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowa-
nie wyp∏aca si´ w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o
mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç odszkodowania PZU S.A.
wyp∏aca w terminie okreÊlonym w ust. 1.

3. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia,
o którym mowa w § 23 nie wywo∏uje skutków prawnych wzgl´-
dem PZU S.A. je˝eli PZU S.A. nie wyrazi∏ na to uprzedniej zgody.

4. Je˝eli tytu∏em odszkodowania przys∏ugujà poszkodowanemu
zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU S.A. zaspo-
kaja je z obowiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast´pujàcej ko-
lejnoÊci:
1) Êwiadczenie jednorazowe,
2) renty czasowe,
3) renty do˝ywotnie.

5. PZU S.A. jest zobowiàzany: 
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajÊciu wypadku obj´tego

ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubez-
pieczajàcego i ubezpieczonego, je˝eli nie sà oni osobami
wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem, oraz podj´cia post´-
powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarze-
nia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci odszko-
dowania, a tak˝e do poinformowania osoby wyst´pujàcej
z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba
ta wyrazi∏a zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne do ustale-
nia odpowiedzialnoÊci PZU S.A. lub wysokoÊci Êwiadczenia,
je˝eli jest to niezb´dne do dalszego prowadzenia post´po-
wania,

2) je˝eli w terminach okreÊlonych w ust. 1 i 2 nie wyp∏aci od-
szkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zg∏aszajà-
cej roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej
roszczeƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci, a tak˝e do wyp∏acenia bez-
spornej cz´Êci odszkodowania,

3) je˝eli odszkodowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej
wysokoÊci, ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszczeniu, do poin-
formowania o tym pisemnie osoby wyst´pujàcej z roszcze-
niem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazujàc na
okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏ko-
wità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania oraz do
pouczenia tej osoby o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na
drodze sàdowej,

4) do udost´pniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji
i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzial-
noÊci PZU S.A. lub wysokoÊci odszkodowania; osoby te mo-
gà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost´p-
nionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kse-
rokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z orygi-
na∏em przez PZU S.A.,

5) na ˝àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub poszko-
dowanego do udost´pniania posiadanych przez siebie infor-
macji zwiàzanych z wypadkiem lub zdarzeniem b´dàcym
podstawà ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A. oraz usta-
lenia okolicznoÊci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak rów-
nie˝ wysokoÊci odszkodowania.

6. PZU S.A. wyp∏aca odszkodowanie na podstawie uznania rosz-
czenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego.

POSTANOWIENIA KO¡COWE

§ 25. 1. Ubezpieczajàcemu lub ubezpieczonemu przys∏uguje prawo do
wniesienia pisemnej skargi lub za˝alenia, dotyczàcych realizacji
przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Z zastrze˝eniem ust. 2
adresatem skargi lub za˝alenia, w∏aÊciwym do ich rozpatrze-
nia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostk´, której
skarga lub za˝alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana
przez PZU S.A. Skarg´ lub za˝alenie sk∏ada si´ na piÊmie za
poÊrednictwem jednostki, której skarga lub za˝alenie dotyczy.

2. W przypadku skargi lub za˝alenia dotyczàcych likwidacji szkód,
jednostkà w∏aÊciwà do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji
Szkód PZU S.A. w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce likwidacji szkody.

3. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg´ lub za˝alenie na piÊmie,
w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za˝alenia.

4. Niezale˝nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust.1, ubezpie-
czajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przys∏uguje prawo wniesienia skargi do Rzecz-
nika Ubezpieczonych.

§ 26. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia
mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej,
albo przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia.

§ 27. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej zawodowej majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku.

PREZES ZARZÑDU PZU S.A.           CZ¸ONEK ZARZÑDU PZU S.A.

Jaromir Netzel                                     Miros∏aw Panek



Za∏àcznik  nr 1

Klauzula Nr 30 
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej pracowni architektonicznej 

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà pracowni architektonicznej za szkody powsta∏e wskutek wyko-
nywania czynnoÊci zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnie-
niami i zezwoleniami, polegajàce na:
1) projektowaniu budowlanym,
2) sprawdzaniu projektów architektoniczno – budowlanych,
3) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
5) rzeczoznawstwie budowlanym,
6) sprawowania nadzoru autorskiego. 

2. W ramach umowy ubezpieczenie PZU S.A. ponosi odpowiedzial-
noÊç za szkody wynik∏e z ca∏ej dzia∏alnoÊci zawodowej ubezpieczo-
nego, okreÊlonego projektu albo jednej z czynnoÊci zawodowej. 

3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e w wyniku normalnego zu˝ycia lub wadliwej eksploatacji

budynków i budowli,
4) powsta∏e z wadliwego wykonawstwa budynków, obiektów budow-

lanych, urzàdzeƒ lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpie-
czonego,

5) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r´kojmi
lub gwarancji,

6) wynik∏e z braku okreÊlonych w umowie w∏aÊciwoÊci estetycznych
przedmiotu umowy, w tym równie˝ z zastosowania elementów
o w∏aÊciwoÊciach niezgodnych z umowà,

7) powsta∏e w zwiàzku z wyst´powaniem ubezpieczonego, w imieniu
zlecajàcego, do odpowiednich instytucji z wnioskami o wydanie wa-
runków technicznych i uzgodnieƒ niezb´dnych do projektowania,
wniosków o wydanie decyzji na budow´ oraz odbiorem decyzji.

Klauzula Nr 31
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej kancelarii prawniczej

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà kancelarii prawniczej za szkody powsta∏e wskutek wykonywa-
nia czynnoÊci zawodowych polegajàcych na Êwiadczeniu pomocy
prawnej, a w szczególnoÊci na udzielaniu porad prawnych, sporzà-
dzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych
oraz wyst´powaniu przed sàdami i urz´dami.

2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody :
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej

tajemnicà,
3) wynikajàce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni˝

prawo polskie.

Klauzula Nr 32
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e:
1) wskutek ujawnienia wiadomoÊci zastrze˝onej jako poufna albo

obj´tej tajemnicà,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) przez naruszenie zasad ochrony Êrodowiska,
4) w budynkach, budowlach i drzewostanie zabytkowym.

Klauzula Nr 33
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej lekarza weterynarii, technika
weterynarii

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych lekarza weterynarii lub technika weterynarii.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) wyrzàdzone w trakcie przeprowadzania badaƒ klinicznych leków

weterynaryjnych,
2) wynik∏e z posiadania lub u˝ywania aparatów rentgenowskich, la-

serowych, materia∏ów radioaktywnych, izotopów jeÊli ubezpie-

czony nie posiada w∏aÊciwych uprawnieƒ do wykonywania czyn-
noÊci zawodowych z zastosowaniem wymienionych aparatów,

3) spowodowane Êciekami lub odpadami powsta∏ymi w trakcie wy-
konywania czynnoÊci zawodowych,

4) wynik∏e z przeniesienia chorób zakaênych, o których istnieniu
ubezpieczony bàdê osoby którymi si´ pos∏ugiwa∏ wiedzia∏y lub
przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci mog∏y si´ dowiedzieç, 

5) powsta∏e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego,
6) wyrzàdzone w zwiàzku ze stosowaniem eksperymentalnych me-

tod leczenia,
7) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac.

Klauzula Nr 34
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej t∏umacza

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych t∏umacza.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe,
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci zastrze˝onej jako po-

ufna albo obj´tej tajemnicà,
3) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
4) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 35
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej doradcy podatkowego 
w zakresie nie obj´tym obowiàzkowymi ubezpieczeniami

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonania
czynnoÊci zawodowych doradcy podatkowego w zakresie nie
obj´tym obowiàzkowymi ubezpieczeniami.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe,
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci zastrze˝onej jako

poufna albo obj´tej tajemnicà.

Klauzula Nr 36
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej doradcy technicznego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonania czyn-
noÊci zawodowych doradcy technicznego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe,
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci zastrze˝onej jako po-

ufna albo obj´tej tajemnicà,
3) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
4) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
5) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 37
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej syndyka

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych syndyka.

2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) na osobie, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
4) wyrzàdzone po skreÊleniu z listy kandydatów na syndyków pro-

wadzonej przez Prezesów Sàdów Okr´gowych lub te˝ po doko-
naniu zmiany syndyka przez Sàd na skutek nienale˝ytego pe∏-
nienia swoich obowiàzków – chyba, ˝e szkoda powsta∏a wskutek
wykonywania czynnoÊci zawodowych przed tymi decyzjami,

5) wyrzàdzone w wyniku decyzji podj´tych bez uzyskania zgody s´-
dziego komisarza lub rady wierzycieli, je˝eli taka zgoda by∏a wy-
magana.

Klauzula Nr 38
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej urbanisty

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà
postanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç
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cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych urbanisty.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
4) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac.

Klauzula Nr 39
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej projektanta technicznego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych projektanta technicznego.

2. W ramach umowy ubezpieczenia PZU S.A. ponosi odpowiedzial-
noÊç za szkody wynik∏e z ca∏ej dzia∏alnoÊci zawodowej ubezpieczo-
nego, okreÊlonego projektu albo jednej z czynnoÊci zawodowej.

3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r´kojmi

lub gwarancji,
4) wynik∏e z braku okreÊlonych w umowie w∏aÊciwoÊci estetycznych

przedmiotu umowy, w tym równie˝ z zastosowania elementów
o w∏aÊciwoÊciach niezgodnych z umowà,

5) powsta∏e w zwiàzku z wyst´powaniem ubezpieczonego, w imie-
niu zlecajàcego, do odpowiednich instytucji z wnioskami o wyda-
nie warunków technicznych i uzgodnieƒ niezb´dnych do projek-
towania.

Klauzula nr 40
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu uprawnionego 
do wykonywania dzia∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia
ksiàg rachunkowych w zakresie nie obj´tym obowiàzkowym 
ubezpieczeniem

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych polegajàcych na: 
1) obliczaniu wynagrodzeƒ za prac´, w tym premii, dodatków i in-

nych Êwiadczeƒ zwiàzanych ze stosunkiem pracy, 
2) obliczaniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, ubezpieczenia

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych, wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie
niezb´dnych dokumentów, 

3) prowadzeniu dokumentacji w sprawach zwiàzanych ze stosun-
kiem pracy i kontrola przestrzegania terminów w tym zakresie,

4) obliczaniu miesi´cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pra-
cowników niepe∏nosprawnych oraz sk∏adaniu wniosków o wyp∏a-
t´ tego dofinansowania oraz innych niezb´dnych dokumentów
w tym zakresie oraz sk∏adaniu wniosków o zwrot kosztów 
(w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych),

5) obliczaniu kwot zaj´tych przez komornika wynagrodzeƒ i prowa-
dzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
2) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej,
3) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
4) na osobie i rzeczowe.
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Za∏àcznik nr 2

Klauzula Nr 45
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej adwokata

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych adwokata polegajàcych na Êwiadczeniu po-
mocy prawnej, a w szczególnoÊci na udzielaniu porad prawnych,
sporzàdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów
prawnych oraz wyst´powaniu przed sàdami i urz´dami, na sum´
gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynika-
jàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) wynikajàce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni˝ pra-

wo polskie.

Klauzula Nr 46
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej radcy prawnego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych radcy prawnego polegajàcych na Êwiadcze-
niu pomocy prawnej, a w szczególnoÊci na udzielaniu porad praw-
nych, sporzàdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów ak-
tów prawnych oraz wyst´powaniu przed sàdami i urz´dami, na sum´
gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynika-
jàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) wynikajàce z wydania opinii na podstawie prawa innego ni˝ pra-

wo polskie.

Klauzula Nr 47
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej notariusza

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych notariusza, na sum´ gwarancyjnà stanowià-
cà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà.

Klauzula Nr 48
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej rzecznika patentowego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych rzecznika patentowego, na sum´ gwarancyj-
nà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z za-
wartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà.

Klauzula Nr 49
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu wykonujàcego 
doradztwo podatkowe

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych podmiotu wykonujàcego doradztwo podat-
kowe, na sum´ gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwa-
rancyjnà wynikajàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzko-
wego. 

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 50
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdaƒ finansowych 

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych podmiotu uprawnionego do badania spra-
wozdaƒ finansowych na sum´ gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´
nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 51
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu uprawnionego 
do wykonywania dzia∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia
ksiàg rachunkowych

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych podmiotu uprawnionego do wykonywania
dzia∏alnoÊci us∏ugowej w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych,
na sum´ gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà
wynikajàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
3) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 52
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej architekta

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych architekta, na sum´ gwarancyjnà stanowià-
cà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàca z zawartej umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e w wyniku normalnego zu˝ycia lub wadliwej eksploatacji

budynków i budowli,
4) powsta∏e z wadliwego wykonawstwa budynków, obiektów budow-

lanych, urzàdzeƒ lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpie-
czonego,

5) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r´kojmi
lub gwarancji,

6) wynik∏e z braku okreÊlonych w umowie w∏aÊciwoÊci estetycznych
przedmiotu umowy, w tym równie˝ z zastosowaniem elementów
o w∏aÊciwoÊciach niezgodnych z umowà.

Klauzula Nr 53
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej in˝yniera budownictwa

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych in˝yniera budownictwa, na sum´ gwarancyj-
nà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z za-
wartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
1) powsta∏e w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e w wyniku normalnego zu˝ycia lub wadliwej eksploatacji

budynków i budowli,
4) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r´kojmi

lub gwarancji,
5) wynik∏e z braku okreÊlonych w umowie w∏aÊciwoÊci estetycznych

przedmiotu umowy, w tym równie˝ z zastosowaniem elementów
o w∏aÊciwoÊciach niezgodnych z umowà.

Klauzula Nr 54
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej komornika sàdowego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
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wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych komornika sàdowego, na sum´ gwarancyjnà
stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac.

Klauzula Nr 55
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej zarzàdcy nieruchomoÊci

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych zarzàdcy nieruchomoÊci, na sum´ gwaran-
cyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà
z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e wskutek
niedotrzymania terminów wykonania czynnoÊci zawodowych lub
harmonogramu prac.

Klauzula Nr 56
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczoznawcy majàtkowego

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych rzeczoznawcy majàtkowego, na sum´ gwa-
rancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà
z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e w wyniku b∏´dnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Klauzula Nr 57
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej poÊrednika w obrocie 
nieruchomoÊciami

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych poÊrednika w obrocie nieruchomoÊciami, na
sum´ gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà
wynikajàcà z zawartej umowy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,

2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-
Êci zawodowych lub harmonogramu prac.

Klauzula Nr 58
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy za szkody 
wyrzàdzone podczas wykonywania czynnoÊci detektywa

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych detektywa, na sum´ gwarancyjnà stanowià-
cà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà,
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac.

Klauzula Nr 59
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania 
dzia∏alnoÊci brokerskiej

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
dzia∏alnoÊci brokerskiej, na sum´ gwarancyjnà stanowiàcà nadwy˝-
k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej umowy ubezpie-
czenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà.

Klauzula Nr 60
Klauzula odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania 
czynnoÊci agencyjnych

1. Z zachowaniem pozosta∏ych nie zmienionych niniejszà klauzulà po-
stanowieƒ OWU, PZU S.A. obejmuje ochronà odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczonego za szkody powsta∏e wskutek wykonywania
czynnoÊci zawodowych agencyjnych, na sum´ gwarancyjnà stano-
wiàcà nadwy˝k´ nad sum´ gwarancyjnà wynikajàcà z zawartej umo-
wy ubezpieczenia obowiàzkowego.

2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1) na osobie i rzeczowe, 
2) powsta∏e wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynno-

Êci zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powsta∏e wskutek ujawnienia wiadomoÊci poufnej albo obj´tej ta-

jemnicà.
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