
Klauzule dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej (Everest) 
 
Klauzula Nr 1 
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem 
wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terytorium państw Unii 
Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii 
  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków 
ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii 
i Szwajcarii. 
 
Klauzula Nr 2 
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem 
wypadków  ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie całego świata z 
wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii 
 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków  
ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, 
Australii i Nowej Zelandii.   
 
Klauzula Nr 3 
Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem  
wypadków  ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie  całego świata 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków  
ubezpieczeniowych, które miały miejsce na terenie całego świata.  

2. Zakresem ubezpieczenia, o którym  mowa w ust. 1, nie jest objęta odpowiedzialność  cywilna  
jednostek organizacyjnych ubezpieczonego, mających siedzibę na terytorium USA, Kanady, 
Australii i Nowej Zelandii.  

 
Klauzula Nr 13 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców 
bez prawa do regresu.  
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w 
przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich 
odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa PZU do regresu.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez 
podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów 
są przechowywane przez ubezpieczonego i w razie powstania szkody pozostają do wglądu PZU.  

 
Klauzula Nr 61  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody polegające na zniszczeniu, 
uszkodzeniu i utracie dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony  postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
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odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu albo utracie 
dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych 
objętych zakresem ubezpieczenia.  

2. Zakresem ochrony nie są objęte szkody w dokumentach o charakterze kolekcjonerskim, 
zabytkowym lub unikatowym. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie koszty poniesione na odtworzenie dokumentów. 
 
Klauzula nr 65 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z 
przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o  
koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także o koszty poniesione przez 
osoby trzecie związane z usunięciem i oczyszczeniem powietrza, wody lub gruntu z substancji 
niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona 

i niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 
2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie 

ubezpieczenia;  
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne 

osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznej substancji została stwierdzona protokołem 

służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 

wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, 
wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne podobne formy uwolnienia niebezpiecznej substancji do 
powietrza, wody lub gruntu.   

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i 
roztwory, występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

4. PZU nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i 
kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

 
Klauzula nr 66 
Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego odpowiedzialności 
(trigger claims made) 
 
1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia: 
1) w § 4 OWU pkt 23 otrzymuje brzmienie: 
„23) wypadek ubezpieczeniowy - wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie 
dodatkowym roszczenia przeciwko ubezpieczonemu;” 
 
zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego w stosunku do definicji przyjętej w OWU powoduje 
zmianę zasady pokrycia czasowego odpowiedzialności PZU; 
 
b) dodaje się pkt 24 – 26 w brzmieniu: 
„24) data początkowa – termin wskazany w umowie ubezpieczenia, od którego rozpoczyna się bieg  
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez PZU w umowie ubezpieczenia; 
 
25)  okres dodatkowy – okres następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia, o ile 
ubezpieczający nie zawarł z PZU albo innym zakładem ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej; wszelkie roszczenia zgłoszone w okresie dodatkowym 
uważane są za zgłoszone w okresie ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającym okres dodatkowy; 
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26)  roszczenie - jakiekolwiek pisemne żądanie osoby trzeciej wyrażające zamiar tej osoby przypisania 
ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem lub jakikolwiek proces, lub 
jakiekolwiek postępowanie przeciwko ubezpieczonemu lub PZU o odszkodowanie z tego tytułu.”; 
 
wprowadzenie nowych definicji do OWU w związku ze zmianą definicji wypadku ubezpieczeniowego; 
 
2) w § 8 OWU: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wszystkie roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym, związane lub 
wynikające z tego samego działania lub zaniechania uważa się za jedno roszczenie i przyjmuje się, że 
zostały zgłoszone w chwili zgłoszenia pierwszego roszczenia.”; 
 
zmiana postanowienia dotyczącego wielu roszczeń wynikających z jednego działania lub zaniechania w 
stosunku do postanowień OWU; 
 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest  wniesienie przeciwko ubezpieczonemu roszczenia po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym, o ile ma on zastosowanie.”;  
 
zmiana postanowienia dotyczącego zasady pokrycia czasowego odpowiedzialności PZU w stosunku do 
postanowienia ustalonego w OWU; 
 
c) ust. 3 - 6 oznacza się odpowiednio jako ust. 4 - 7 oraz dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Jeżeli w okresie ubezpieczenia ubezpieczony dowie się o jakichkolwiek okolicznościach, w 
odniesieniu do których można w sposób uzasadniony przypuszczać, że mogą stać się podstawą 
roszczenia skierowanego przeciwko ubezpieczonemu, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany 
jest zawiadomić na piśmie PZU o tych okolicznościach oraz powodach, dla których należy się 
spodziewać takiego roszczenia, wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi dat i okoliczności. W takim 
przypadku jakiekolwiek późniejsze roszczenie zgłoszone wobec ubezpieczonego, o którym 
ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi następnie PZU, powołujące się na, lub oparte na takich 
okolicznościach, bądź też wynikające z, lub pozostające w związku z takimi okolicznościami – będzie 
uważane za zgłoszone w momencie dokonania pierwszego zawiadomienia o takich okolicznościach.”;  
 
zmiana definicji wynikająca ze zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego 
 
3) w § 10 w ust. 1 OWU po pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 – 25 w 
brzmieniu: 
„23) o których ubezpieczający lub ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedział lub 
przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć; 
24) wyrządzone w wyniku czynności zawodowych, które miały miejsce przed datą początkową; 
25) wynikające lub związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym rozstrzygniętym uprzednio albo 
będącym w toku przed datą początkową lub z jakimkolwiek innym postępowaniem niż sądowe.”; 
 
w OWU dodano wyłączenia odpowiedzialności PZU; 
 
4) w § 11 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie: 
„1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności 
PZU w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia 
łącznie z okresem dodatkowym, o ile ma zastosowanie.”; 
 
zmiana postanowienia OWU będąca konsekwencją możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia 
okresu dodatkowego; 
  
5) w § 18 OWU pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) z upływem okresu ubezpieczenia lub okresu dodatkowego, o ile mają zastosowanie,  określonych 
w dokumencie ubezpieczenia;”; 
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w OWU określono inny okres wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, o ile zostanie zastosowany okres 
dodatkowy; 
 
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 
 
Klauzula nr 67 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność geologiczną 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 
wykonywania czynności zawodowych podmiotu prowadzącego działalność geologiczną w zakresie 
geologii inżynierskiej. 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące rodzaje czynności: 
1) badanie klasy oraz jakości gruntu; 
2) ekspertyza geotechniczna; 
3) sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz opinii geologiczno – inżynierskiej; 
4) sprawowanie geologiczno - inżynierskiego nadzoru nad robotami związanymi z prowadzonymi 

badaniami. 
3. PZU nie odpowiada za szkody powstałe: 

1) w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów; 
2) wskutek niedotrzymania przez ubezpieczonego terminów lub harmonogramu wykonania 

czynności zawodowych, chyba że jest ono następstwem szkody objętej ubezpieczeniem; 
3) w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w ust. 2, jeżeli dotyczą obiektów 

budownictwa górniczego lub wodnego – w tym zapór i zbiorników wodnych; 
4) w związku z występowaniem ubezpieczonego, w imieniu zlecającego, do odpowiednich 

instytucji z wnioskami o wydanie warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do 
projektowania; 

5) w związku z badaniem, oceną i wyceną skażonych gruntów, budynków, budowli lub instalacji; 
6) w związku z badaniem i oceną gruntów, budynków, budowli lub instalacji, z punktu widzenia 

możliwości istnienia skażenia; 
7) w związku z planowaniem, projektowaniem, kierowaniem, prowadzeniem lub nadzorem nad 

rekultywacją skażonych gruntów, budynków, budowli lub instalacji; 
8) w związku ze świadczeniem usług związanych ze składowiskami odpadów; 
9) w związku z rozpoznawaniem, oszacowaniem lub wyceną złóż; 
10) w związku ze zmianą stanu lub zachowania się wód gruntowych; 
11) wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
12) wskutek naruszenia zasad ochrony środowiska; 
13) w zabytkowych budynkach, zabytkowych budowlach lub zabytkowym drzewostanie.  

 
Klauzula nr 68 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej pośrednika transakcyjnego 
  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 
wykonania czynności zawodowych pośrednika transakcyjnego.  

2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: 
1) wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
2) w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów; 
3) wskutek niedotrzymania terminów lub harmonogramu wykonania czynności zawodowych, 

chyba że jest ono następstwem szkody objętej ubezpieczeniem; 
4) w wyniku błędnego przeliczenia waluty. 

 
Klauzula nr 69 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu psychologa. 
 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
powstałe wskutek wykonywania zawodu psychologa. 
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2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) rzeczowe albo polegające na powstaniu czystej straty finansowej; 
2) za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego rozszerzenia odpowiedzialności 

cywilnej w stosunku do zakresu odpowiedzialności wynikającego z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzających zobowiązanie do 
osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania;  

3) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu ubezpieczony bądź osoby, za 
które ponosi odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności mogły się 
dowiedzieć;  

4) powstałej wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
5) powstałe wskutek niedotrzymania terminów lub harmonogramu wykonania czynności 

zawodowych, chyba że jest ono następstwem szkody objętej ubezpieczeniem.  
 
Klauzula nr 70 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego, pełniącego funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
upadłościowym lub egzekucyjnym 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 
wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącego funkcję w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, na sumę gwarancyjną stanowiącą 
nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) na osobie;  
2) powstałe wskutek niedotrzymania przez ubezpieczonego terminów lub harmonogramu 

wykonania czynności zawodowych, chyba że jest ono następstwem szkody objętej 
ubezpieczeniem; 

3) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;  
4) wyrządzone w wyniku decyzji podjętych bez uzyskania zgody (sądu) sędziego komisarza lub 

rady wierzycieli, jeżeli taka zgoda była wymagana. 
 
Klauzula nr 71 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy BHP 
  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową  odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek 
wykonania czynności zawodowych inspektora BHP obejmujących:  
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z 

wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i 
organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników 
oraz poprawę warunków pracy; 

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy; 
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy; 
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów 

budowlanych albo ich części; 
7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych 

oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych; 
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy; 
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w 
ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy; 

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na 
choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy; 

13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru 
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

16) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w 
zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 
zatrudnionych pracowników; 

17) współpracę z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, 
występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz 
sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami; 

18) współpracę z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska 
naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w 
odrębnego przepisach; 

19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a 
w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; 

20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi 
przy: 
a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, 
b) podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków 

pracy; 
21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy. 
2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości o poufnej; 
2) powstałe wskutek niedotrzymania terminów lub harmonogramu wykonania czynności 

zawodowych, chyba że jest ono następstwem szkody objętej ubezpieczeniem;  
3) powstałe w wyniku błędnego przeliczenia waluty. 

 
Klauzula nr 72 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego będącego osobą 
fizyczną – biegłego sądowego 
 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – 
biegłego sądowego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności w zakresie 
rzeczoznawstwa majątkowego, określonych w art. 174 3a Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: 
1) wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
2) wskutek niedotrzymania terminów lub harmonogramu wykonania czynności zawodowych, 

chyba że jest ono następstwem szkody objętej ubezpieczeniem; 
3) w wyniku błędnego przeliczenia waluty. 

 
 
Klauzula nr 73 
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Klauzula odpowiedzialności cywilnej fizyka medycznego 
 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje 
ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonania czynności 
zawodowych fizyka medycznego. 
 
Klauzula nr 74 
Klauzula odpowiedzialności cywilnej inżyniera kontraktu 
 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną inżyniera kontraktu za szkody powstałe w 
skutek wykonywania czynności zawodowych polegających na: 
1) zarządzaniu kontraktem;  
2) nadzorze technicznym i prawnym na budowie; 
3) kontrolą i weryfikacją dokumentacji wykonawcy; 

4) zarządzaniu finansami projektu; 
5) opiniowaniu przygotowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. PZU  nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) wynikłe z normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji budynków lub budowli; 
2) wynikłe z niedotrzymania lub przekroczenia jakichkolwiek terminów, chyba że jest ono 

następstwem szkody objętej ubezpieczeniem; 
3) wynikłe z niedotrzymania lub przekroczenia ustalonych lub szacowanych kosztów;  
4) wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek transakcji pieniężnych; 
5) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym 

również zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową; 
6) wynikłe w związku ze świadczeniem doradztwa inwestycyjnego; przy czym przez doradztwo 

inwestycyjne należy rozumieć zobowiązanie do przygotowania i przedstawienia rekomendacji 
dokonania określonej transakcji albo powstrzymania się od dokonania określonej transakcji; 

7) będące następstwem wyboru, treści, zawarcia, nie zawarcia, kontynuacji lub wykonania  
umowy ubezpieczenia czy umowy gwarancji; 

8) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej; 
9) powstałe w wyniku błędnego przeliczenia waluty; 
10) wynikłe z roszczeń z zakresu stosunku pracy. 

 
Klauzula nr 75 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz 
koszty obrony ponad sumę gwarancyjną 
 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły, że w przypadku wyczerpania sumy 
gwarancyjnej  pokryte zostaną następujące koszty:  
1) uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU przez  

ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 
2) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi: 

a) niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w 
sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,  

b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie 
ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli PZU zażądał powołania 
obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, jeżeli PZU 
wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. 

2. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, pokrywane są do kwoty stanowiącej nie więcej niż 
10 % sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

 
 
Klauzula nr 76 
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Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego odpowiedzialności 
(trigger loss occurrence) 
 
1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 OWU strony postanawiają, że w umowie ubezpieczenia: 
1) w § 4 OWUpkt 23 otrzymuje brzmienie: 
„23) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody;”; 
 
zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego w stosunku do definicji przyjętej w OWU powoduje 
zmianę zasady pokrycia czasowego odpowiedzialności PZU SA; 
 
2) w § 8 OWUust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Powstanie wszystkich szkód, będących wynikiem tego samego działania lub zaniechania, uważa się 
za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych oraz przyjmuje się, że 
szkody te powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Ochroną ubezpieczeniową 
objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia.”, 
 
zmiana postanowienia dotyczącego wielu roszczeń wynikających z jednego działania lub zaniechania w 
stosunku do postanowień OWU; 
 
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 


