b) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z
którymi Ubezpieczony zawarł pisemne umowy. Oryginały tych umów przechowywane są przez Ubezpieczonego i w razie
szkody pozostają do wglądu PZU S.A., który będzie mógł w takich wypadkach sporządzić kopię umowy oraz potwierdzić
ją za zgodność z oryginałem.
c) W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności podwykonawcy PZU rezygnuje z prawa regresu do
tego podwykonawcy.
3. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju
dokumentów, z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł zgodnie z postanowieniami klauzuli nr 61 w brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciele obejmują ochroną
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia
wszelkiego rodzaju dokumentów.
Za zwiększenie limitu odpowiedzialności ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu:
a) limit 200.000 zł – składka 300 zł,
b) limit 300.000 zł – składka 450 zł,
c) limit 400.000 zł – składka 600 zł,
d) limit 500.000 zł – składka 750 zł,
4. Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, z wyłączeniem
prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej.
5. Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod
warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie
dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
6. Ochrona ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego
sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody - na niniejsze rozszerzenie ustala się limit sumy w wysokości 100
000 zł.
7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego a
także aplikantów, praktykantów, pracowników Ubezpieczonego oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność. Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody
wyrządzonej rażącym niedbalstwem.
8. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest z uwzględnieniem klauzuli 46, par. 7 pkt 2 OWU otrzymuje
brzmienie: Jeżeli nie umówiono się inaczej, w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wynikającym z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych, warunkiem udzielenia
ochrony na podstawie OWU w zakresie, o którym mowa w ust. 1 jest uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
9. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest z uwzględnieniem klauzuli 46, nie stosuje się zapisu par 7 pkt 3
OWU.

