Wyciąg z tekstu jednolitego Umowy Generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów RP zawartej w dniu 2 marca 2011 r.

Rozdział V
Ubezpieczenie nadwyżkowe dobrowolne (claims made)
§ 22
1.

PZU SA zapewnia każdemu architektowi możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie
nadwyżkowe) na warunkach określonych poniżej.

2.

Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/211/2016 z dnia 7
czerwca 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. wraz z klauzulą odpowiedzialności
cywilnej architekta zgodnie z treścią poniżej:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje
ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych w tym m.in.:
1) projektowaniu architektonicznym wszelkich obiektów budowlanych, włącznie z projektami wyko-

nawczymi;
2) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
3) projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac dekoratorskich),
4) przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez architektów za-

trudnionych w organach administracji publicznej lub na zlecenie tych organów,
5) opracowaniu analiz urbanistyczno-architektonicznych,
6) opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow7)
8)
9)
10)

nictwie,
rzeczoznawstwie budowlanym w zakresie posiadanych uprawnień,
sprawowaniu nadzoru autorskiego,
sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno – budowlanych,
kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku,
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,

na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy
ubezpieczenia obowiązkowego.
PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji budynków i budowli,
4) powstałe z wadliwego wykonawstwa budynków, obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpieczonego,
5) które ubezpieczony zobowiązany jest naprawić w ramach rękojmi lub gwarancji,
6) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy,
w tym również z zastosowaniem elementów o właściwościach niezgodnych z projektem architektoniczno – budowlanym wykonanym w oparciu o przedmiot umowy.

3.

Odmiennie niż stanowi definicja § 4 p. 16 OWU, przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się
wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub okresie dodatkowym roszczenia przeciwko
Ubezpieczonemu.
Przez roszczenie rozumie się:
1) jakiekolwiek pisemne żądanie ze strony jakiejkolwiek osoby wrażające zamiar tej osoby
przypisania Ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem,
2) wszczęcie jakiegokolwiek procesu lub jakiegokolwiek postępowania przeciwko Ubezpieczonemu

lub PZU SA o odszkodowanie.
3a.

Okres dodatkowy wynosi 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z ostatniej
polisy, w każdym przypadku odmowy przez PZU SA zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia albo w przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia.

4.

Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie
ubezpieczenia.

5.

Odpowiedzialność PZU SA dotyczy zdarzeń, które zaszły po dacie początkowej, a przed końcem okresu ubezpieczenia. Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie architekta podczas wykonywania czynności zawodowych. Datą początkową jest wcześniejsza z dat: 01 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok zawarcia umowy ubezpieczenia (dla umów zawieranych w roku 2011 będzie to 01.01.2010r.) lub początek okresu ubezpieczenia pierwszej umowy ubezpieczenia zawartej
przez danego Ubezpieczonego na warunkach § 22 lub 23, o ile ubezpieczenie to było kontynuowane
bez przerw (wznowienie umowy na warunkach § 23 ust.7 nie będzie traktowane jako przerwa).

§ 23
1.

Ubezpieczenie nadwyżkowe dobrowolne zawierane jest na pisemny wniosek Ubezpieczającego,
który przystąpił do umowy ubezpieczenia podstawowego lub zawarł umowę ubezpieczenia
podstawowego na wyższe sumy gwarancyjne.

2.

Ubezpieczenie dodatkowe może zostać zawarte z Ubezpieczonym, który w okresie ostatnich 3 lat nie
spowodował szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

3.

Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego PZU SA potwierdza się dokumentem ubezpieczenia
(polisa).

4.

Łączna odpowiedzialność PZU SA z ubezpieczenia podstawowego jak i nadwyżkowego nie może wynieść więcej niż 1.250.000 euro

5.

Jeżeli wniosek o ubezpieczenie został wysłany lub złożony w ciągu 30 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony posiadał w poprzednim okresie ubezpieczenia nadwyżkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU SA, wówczas bieżące ubezpieczenie
może być zawarte z datą obowiązywania od dnia następnego po wygaśnięciu poprzedniej polisy bez
dopłaty składki.

