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BZ/ZP.01/17/02/17.   ZAŁĄCZNIK NR 1 b - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZEŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SANIKO SP.  Z O.O. 

ZA SZKODY W ŚRODOWISKU 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia …………… r. we Włocławku, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.  z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Ul. 
Komunalnej 4, 87-800 Włocławek numer KRS: 000095781, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 888-020-59-21, REGON: 910041776, wysokość 
kapitału zakładowego 16 391 800,00 zł 
reprezentowaną przez: 

1.   .......................................................................................................................  

2.   .......................................................................................................................  

 

zwaną dalej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym 

 

 

a: 

 

1. ………………………………………………………… 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 

 

 

 

 

 

przy udziale i za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego EIB SA, z siedzibą w Toruniu, ul. 
Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000050455, NIP: 956-00-07-485, kapitał zakładowy spółki  100.000,00 zł, kapitał wpłacony w całości 
działającego w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

o następującej treści:   
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DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa generalna (zwana dalej także „Umową”) określa warunki ubezpieczenia 
odpowiedzialności środowiskowej w zakresie administracyjno-prawnej odpowiedzialności 
Ubezpieczającego. 

2. Przedmiotem umowy jest  Ubezpieczenie rozszerzonej odpowiedzialności Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej  SANIKO Sp.  z o.o. (dalej: PGK Saniko) za szkody w środowisku na 
warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia 
………………….………… złożoną w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: …………….. 

3. Do umowy ubezpieczenia zawartej w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia ……… (zwane dalej: OWU ENV). 

4. Postanowienia zawarte w treści niniejszej  Umowie, w tym klauzul dodatkowych wymienionych 
w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy mają pierwszeństwo stosowania przed zapisami OWU,  
o których mowa w ust. 3. 

§ 2 
Koasekuracja 

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. 
konsorcjum/pool koasekuracyjny).  

1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej 
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, 
uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.  

2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności 
o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.  

3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w 
części w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jest równoznaczna z decyzją 
pozostałych Koasekuratorów. 

4. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez 
Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje 
wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).  

5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub przywołanych ogólnych lub 
szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, użyty 
jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub przywołana firma Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie 
rozumiany, jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

6. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego będą realizowane wobec 
Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

7. Wszelkie dodatki rozliczeniowe do umowy i polis będą wystawiane przez Koasekuratora 
Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

8. Koasekuratorzy ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

Okres ubezpieczenia 

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od 21.04.2017 r. godz. 00.00  
do 20.04.2018 r. godz. 24.00. 
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§ 4 
Polisy ubezpieczeniowe/ Składka ubezpieczeniowa 

1. Do niniejszej umowy zostaną wystawione polisy ubezpieczenia. 

2. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie i będą potwierdzane 
stosownymi dodatkami do polisy wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 

3. Składka płatna będzie w dwóch równych ratach: 

- I rata płatna do 30 maja, 

-    II rata płatna do 30 października. 

§ 5 
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy 

1. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub 
odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków 
zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było 
główną przyczyną powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru, jednakże w zakresie nie 
większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie 
się szkody. 

2. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i 
dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis 
dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: 

„w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności 
towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”. 

3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie 
niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: 

„Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 
zminimalizowania szczególnego zagrożenia stanowiącego niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia 
lub mienia znacznej wartości. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania 
domagał się Ubezpieczyciel.” 

§ 6 

Oświadczenia 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne  
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Na żądanie druga 
strona potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia/oświadczenia. Powyższe zasady dotyczące formy 
składania zawiadomień i oświadczeń nie dotyczą oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy 
ubezpieczenia, które powinno być złożone pisemnie pod rygorem nieważności. 

 

DZIAŁ II 
WARUNKI UBEZPICZENIA 

§ 7 

Ubezpieczona działalność 

Przez ubezpieczoną działalność rozumie się działalność PGK Saniko, w szczególności:  

 Składowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w tym sortowanie, 
kompostowanie i biostabilizacja 

 przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie unieszkodliwiania oraz  
w procesie odzysku, 

 odzysk biogazu, 

 magazynowanie odpadów niebezpiecznych. 
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§ 8 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (ruchomości, nieruchomości – w tym grunty) 
Ubezpieczonego oraz jego odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego. 

2. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu roszczenia osoby trzeciej lub szkody w mieniu 
Ubezpieczonego wynikających z Emisji powstałej po Dacie Rozpoczęcia Ochrony Ubezpieczeniowej 
oraz powstałej przed końcem okresu ubezpieczenia. Warunkiem odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela jest, aby roszczenie zostało skierowane przeciwko Ubezpieczonemu, a szkoda w 
mieniu Ubezpieczonego powstała podczas trwania Okresu Ubezpieczenia lub podczas 
Dodatkowego Okresu Zgłaszania Roszczeń. 

3. Niniejsza umowa, zgodnie z art. 125 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.), stanowi 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w 
środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów zlokalizowanego w Regionalnym 
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, adres: Machnacz 41A, gm Brześć 
Kujawski. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, 
zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczyciel pokryje zobowiązania w przypadku, o którym 
mowa w art. 131 ust. 4 na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach.  

4. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu roszczenia osoby trzeciej wynikających ze Szkody 
Na Różnorodności Biologicznej powstałej w związku z całą prowadzoną przez Ubezpieczonego 
działalnością lub posiadanym mieniem. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest, aby 
roszczenie zostało skierowane przeciwko Ubezpieczonemu, a szkoda w mieniu Ubezpieczonego 
powstała podczas trwania Okresu Ubezpieczenia lub podczas Dodatkowego Okresu Zgłaszania 
Roszczeń.  

5. Nie mają zastosowanie postanowienia ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia 
ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela wyłącznie do szkód spowodowanych 
zdarzeniem nagłym. 

6. O ile Ogólne (Szczególne) Warunku Ubezpieczenia nie definiują tego szerzej Emisja oznacza: 
uwolnienie, rozproszenie, wyciek jakichkolwiek stałych, ciekłych, gazowych lub termicznych 
środków drażniących lub zanieczyszczających, włączając m.in. dym, opary, sadzę, wyziewy, kwasy, 
zasady, trujące substancje chemiczne, odpady medyczne, oraz inne odpady, powodujące skażenie 
lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery lub jakiegokolwiek strumienia rzeki czy 
zbiornika wodnego, włączając wody gruntowe, wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w 
wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi energie, takie jak ciepło, hałas, 
wibracje lub pola elektromagnetyczne, organizmy lub mikroorganizmy, pod warunkiem, że takie 
warunki nie występują w przyrodzie w sposób naturalny w takich ilościach i koncentracji. Emisja 
nie obejmuje materii mikrobiologicznej. 

7. O ile Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia nie definiują tego szerzej Szkoda Na 
Różnorodności Biologicznej oznacza: rzeczywistą, fizyczną szkodę lub zniszczenie wód, lądu, 
chronionych gatunków lub naturalnych siedlisk, za którą prawnie odpowiedzialny jest 
Ubezpieczający na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej 2004/35/CE o odpowiedzialności 
środowiskowej lub właściwego ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w 
oparciu o ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

8. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w zakresie wszelkich roszczeń i szkód, do pokrycia, których 
Ubezpieczony zostanie zobligowany, w szczególności wynikających z: 

1) Kosztów Czyszczenia na Terenie Ubezpieczonym (terenie w granicach Ubezpieczonego 
Mienia), które to koszty Ubezpieczony jest prawnie zobowiązany opłacić, a które wynikają z 
Emisji powstałej na Ubezpieczonym Mieniu (rozumianym, jako wszelkie miejsca prowadzonej 
przez Ubezpieczonego działalności), 
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2) Szkód Osobowych (rozumianych, jako fizyczne uszkodzenie lub rozstrój zdrowia, chorobę, 
cierpienie psychiczne lub emocjonalne, poniesione przez poszkodowanego, a także śmierć, 
jako rezultat wystąpienia jakiejkolwiek z powyższych okoliczności,  

3) Szkody Na Mieniu, spowodowanej przez Emisję, niezależnie czy wystąpi na Terenie 
Ubezpieczonym (terenie w granicach Ubezpieczonego Mienia) czy Terenie Nieubezpieczonym 
(terenie poza granicami Ubezpieczonego Mienia), 

4) Kosztów Czyszczenia poniesionych na Terenie Nieubezpieczonym w przypadku 
przemieszczenia się i rozprzestrzenienia się Emisji z Terenu Ubezpieczonego, 

5) Emisji wynikającej z prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie prac, czynności 
oraz działań związanych z działalnością Ubezpieczonego, w szczególności z budową, 
rozbudową i modernizacją należącego do niego mienia i infrastruktury. 

9. O ile Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia nie definiują tego szerzej, Szkoda na Mieniu 
oznacza fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości należącej do 
osoby trzeciej oraz Szkodę na Różnorodności Biologicznej. Szkoda na Mieniu oznacza ponadto brak 
możliwości korzystania z rzeczy ruchomej lub nieruchomości należącej do osoby trzeciej, która nie 
została fizycznie uszkodzona lub zniszczona oraz zmniejszenie jej wartości. Nie mają zastosowania 
regulacje ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia wyłączających lub ograniczających 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu, które Ubezpieczony posiadał lub z którego 
kiedykolwiek korzystał na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.  

10. O ile Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia nie definiują tego szerzej, Koszty Czyszczenia 
oznaczają uzasadnione i niezbędne wydatki, poniesione w celu oceny, usunięcia, naprawy oraz 
niezbędnego nadzoru w odniesieniu do zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych lub 
gruntowych, powietrza lub innego rodzaju zanieczyszczeń. Koszty Czyszczenia obejmują również 
Koszty Odbudowy oraz wydatki na niezbędne działania prawne poniesione za wcześniejszą, 
niewstrzymywaną bądź opóźnianą w sposób nieuzasadniony zgodą Ubezpieczyciela zgodą 
Ubezpieczyciela.  

11. O ile Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia nie definiują tego szerzej, Koszty Odbudowy 
oznaczają uzasadnione i niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego za wcześniejszą, 
niewstrzymywaną bądź opóźnianą w sposób nieuzasadniony zgodą Ubezpieczyciela, 
spożytkowane w celu związanym z naprawą i odbudową mienia ruchomego lub nieruchomości, 
które to mienie zostało zniszczone w związku z niezbędnymi pracami prowadzonymi w ramach 
ponoszenia Kosztów Czyszczenia, w celu doprowadzenia takiego mienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia takich prac. Koszty te nie mogą przewyższyć wartości odtworzeniowej tegoż mienia 
sprzed momentu rozpoczęcia ponoszenia Kosztów Czyszczenia. Koszty Odbudowy nie obejmują 
kosztów związanych z ulepszeniem i poprawą stanu majątku i mienia.  

12. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje również koszty niezbędnych działań, które muszą być 
podjęte w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów. 

13. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 
(podmioty działające na ich zlecenie lub w ich imieniu). 

14. Dopuszcza się złożenie dodatkowych warunków ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, iż będą one 
obowiązywały w zakresie niesprzecznym z treścią niniejszego działu. Warunki o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym winny zostać złożone w języku polskim. 

§ 9 
Czasowy zakres odpowiedzialności 

1. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zgłoszenie roszczenia lub szkody przez 
Ubezpieczonego lub Poszkodowanego w Okresie Ubezpieczenia lub w Dodatkowym Okresie 
Zgłaszania Roszczeń (tzw. trigger claims made). 

2. Roszczenie lub szkoda musi zostać zgłoszona Ubezpieczycielowi niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 30 dni od momentu powzięcia przez Ubezpieczonego informacji o roszczeniu lub szkodzie, 
podczas trwania Okresu Ubezpieczenia lub podczas trwania Dodatkowego Okresu Zgłaszania 
Roszczeń. 
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3. Dodatkowy Okres Zgłaszania Roszczeń obejmuje 36 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania 
niniejszej Umowy i nie ma zastosowania wyłącznie wtedy, jeżeli niniejsza Umowa zostanie 
zastąpiona inną umową ubezpieczenia pokrywającą swym zakresem zgłoszone roszczenia lub 
szkody. 

§ 10 
Suma gwarancyjna/podlimity odpowiedzialności 

Suma gwarancyjna wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jeden  
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

§ 11 

Franszyza redukcyjna 

Franszyza redukcyjna wynosi 10% należnego odszkodowania, nie więcej niż 10 000,00 zł. 

§ 12 

Składka 

Składka za każdy 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia wynosi …………….. zł. 

§ 13 

Szczegółowe regulacje dotyczące likwidacji szkód 

1. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce / przedmiot szkody do czasu 
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na obowiązek 
pozostawienia bez zmian miejsca / przedmiotu szkody, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. 

2. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody: 

1) Za zgodą Ubezpieczyciela, 

2) Bez zgody Ubezpieczyciela, gdy zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem lub zakłóceniem 
pracy przedsiębiorstwa, zakłóceniem w systemie energetycznym lub wynika z zawartych 
umów lub konieczności wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. 

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony z mocy prawa obowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań 
zmierzających do likwidacji skutków powstałej szkody (np. w wyniku Emisji), działania te mogą 
zostać podjęte przez Ubezpieczonego bez względu na fakt zgłoszenia roszczenia przez osoby 
trzecie jak również przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela. Koszty poniesione w 
następstwie likwidacji skutków powstałej szkody zostaną zwrócone Ubezpieczonemu na 
podstawie złożonych do Ubezpieczyciela dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych 
kosztów. 

4. Do dokumentacji potwierdzającej zaistniałe zdarzenie oraz wysokość poniesionych kosztów 
likwidacji skutków zdarzenia, powinny być dołączone następujące dokumenty:  

a) kopia zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej lub Policji, Wójta, Burmistrza lub Prezydenta 
miasta albo osób znajdujących się w strefie zagrożenia (jeżeli zostało sporządzone), 

b) kopia decyzji administracyjnej, nakładającej na Ubezpieczonego obowiązek rekultywacji oraz 
oczyszczania środowiska (wody, gruntu, powietrza). 

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu powodującym powstanie szkody Ubezpieczyciel lub 
pełnomocnik Ubezpieczyciela jest obowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające 
do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą, a także dążyć do ustalenia rozmiarów 
szkody. W szczególności Ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie bez względu 
na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile 
postępowanie to nie ma lub nie będzie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności 
Ubezpieczonego za szkodę, ustalenie ochrony ubezpieczeniowej lub wysokości szkody. 

6. Po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu powodującym powstanie szkody Ubezpieczyciel lub 
pełnomocnik Ubezpieczyciela we własnym zakresie zabezpieczy dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. Ubezpieczony zobowiązany jest do 
przekazania posiadanych informacji, dokumentów lub innych dowodów umożliwiających 
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dochodzenie przez Ubezpieczyciela lub pełnomocnika Ubezpieczyciela roszczeń 
odszkodowawczych. 

7. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stanowią, że postępowanie 
rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne 
lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają zastosowania w tym 
sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie 
strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu. Niniejsze 
postanowienia w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako „zapis na sąd polubowny”, 
o którym mowa w art. 698 kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 14 

Roszczenia regresowe 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym, jak również do pracowników 
Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu w stosunku do pracowników 
Ubezpieczającego, którzy wyrządzili szkodę w wyniku popełnienia umyślnego przestępstwa 
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu. Przez pracownika 
rozumie się osobę zatrudnioną przez Ubezpieczonego w ramach łączącego strony stosunku pracy. Za 
Pracownika uważa się także osoby działające na rzecz Ubezpieczonego na podstawie kontraktu 
menadżerskiego, umowy zlecenia lub innej podobnej umowy cywilnoprawnej, a także stażystów, 
wolontariuszy, praktykantów, itp. Za Pracownika uważa się wyłącznie osoby fizyczne. 

§ 15 

Wyłączenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) spowodowane lub wynikające ze zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości  przez 
Ubezpieczonego  podczas okresu ubezpieczenia, bez względu na tytuł prawny do tej siedziby 
oraz po opuszczeniu nieruchomości, zbyciu albo oddaniu lub zaniechaniu kontroli nad nim, 

2) spowodowane przez związane z lub wynikające z modyfikacji genetycznej, użycia, uwolnienia 
lub rozprzestrzenienia organizmów modyfikowanych genetycznie, 

3) powstałe z tytułu posiadania lub użytkowania statków, statków i urządzeń powietrznych oraz 
kosmicznych, 

4) związane z odpowiedzialnością z tytułu posiadania przez Ubezpieczonego pojazdów 
mechanicznych jeśli taka odpowiedzialność podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczeń 
obowiązkowych, 

5) związane z instalacjami i operacjami morskimi, 

6) związane ze szkodą wyrządzoną w środowisku, jaka  nastąpiła lub istniała przed okresem 
ubezpieczenia lub datą retroaktywną lub datą nabycia nieruchomości w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej, 

7) związane ze szkodą wyrządzoną środowisku spowodowaną lub wynikającą ze zbiorników 
podziemnych innych niż wymienione w dokumentach ubezpieczenia, 

8) spowodowane przez umyślne naruszenie przez Ubezpieczonego przepisów prawa lub 
prawomocnej decyzji administracyjnej lub umyślnego zaniechania w zakresie 
przeprowadzenia koniecznych i zalecanych napraw lub konserwacji, 

9) związane ze szkodą wyrządzoną w środowisku w siedzibie własnej Ubezpieczonego, 
spowodowaną bezpośrednio lub wynikającą z emisji z podziemnej sieci kanalizacyjnej, 

10) związane z posiadaniem urządzeń lub instalacji do składowania i utylizacji odpadów innych niż 
zgłoszona działalność operacyjna,  

11) związane z azbestem lub jakąkolwiek substancją zawierającą azbest oraz jakąkolwiek farbą na 
bazie ołowiu użytą gdziekolwiek w budynku lub innych konstrukcjach, przy czym wyłączenie 
nie ma zastosowania  do roszczeń lub kosztów poniesionych na rekultywację gleby lub wody 
gruntowej, 
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12) związane z odpowiedzialnością cywilną pracodawcy, 

13) powstałe w wyniku emisji zamierzonej z punktu widzenia działalności prowadzonej przez 
Ubezpieczonego, 

14) będące karą umowną,  grzywną, orzeczeniem przepadku mienia, odszkodowaniem karnym 
(punitive or exemplary damages), 

15) wzajemne podmiotów ubezpieczonych. 

§ 16 

Klauzule dodatkowe 

Do ubezpieczeń odpowiedzialności za szkody w środowisku zastosowanie mają następujące klauzule 
dodatkowe w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy.: 

1) Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów), 

2) Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty), 

3) Klauzula EIB 45 (klauzula ratalna), 

4) Klauzula EIB 48 (klauzula terminu wykonania zobowiązań), 

 

DZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 (wykaz klauzul) do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę 
Ubezpieczającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w …….. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Ubezpieczającego i  Ubezpieczyciela /każdego z Koasekuratorów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY GENERALNEJ 

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 

 
KLAUZULA EIB 01 B  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez 
Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Zarząd. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego. 

KLAUZULA EIB 44  
/KLAUZULA PROLONGATY/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie 

może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 

2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do 
uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w 
przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa. 

3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe 
dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, 
o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego, z 
zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 
może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak 
opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do 
pozostałych. 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu 
szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego 
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie 
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne 
będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 
 

KLAUZULA EIB 48 
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod 
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków 
pieniężnych. 


