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POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 

Nr 1032704216 

Nr porozumienia koasekuracyjnego: 110102 
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Ubezpieczyciele:  

1. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PZU SA) – 50,00% udziału – wiodący, lider likwidacji 

2. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. – 50,00% udziału 
 

2 Okres ubezpieczenia: od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. 
 

3 

Ubezpieczający: 3LP SPÓŁKA AKCYJNA  

Adres siedziby: EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 24, 55-011 SIECHNICE REGON: 364411238 
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Ubezpieczony: 3LP SPÓŁKA AKCYJNA  

Adres siedziby: EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 24, 55-011 SIECHNICE REGON: 364411238 
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Zakres ubezpieczenia   

Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością. 
 

Ubezpieczona działalność wraz z PKD:  
    

 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)  

    

Suma gwarancyjna 

Suma gwarancyjna na jeden wypadek ubezpieczeniowy i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 5 000 000 PLN 

Franszyza redukcyjna: 500 PLN  

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Franszyza redukcyjna Podlimit 

OC pracodawcy (klauzula nr 5) - 3 000 000 PLN  

OC najemcy nieruchomości (klauzula nr 7) 1 000 PLN 5 000 000 PLN  

OC najemcy ruchomości (klauzula nr 8) 500 PLN 5 000 000 PLN  

OC za szkody w mieniu przechowywanym (klauzula nr 10) 5%, nie mniej niż 5 000 PLN 1 000 000 PLN  

OC za szkody mające postać czystych strat finansowych (klauzula nr 27) 5%, nie mniej niż 2 000 PLN 500 000 PLN  
    

Klauzula kosztów Wartość kosztów  

Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 
odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną (klauzula nr 29) 

100 000 PLN  
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Składka łączna: 87 592,26 PLN  

     

Kwota w PLN 21 898,07 21 898,07 21 898,07 21 898,05 

Termin płatności 14.08.20 16.11.20 15.02.21 14.05.21 
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Numer rachunku bankowego do zapłaty składki 
89 1240 6960 3014 0110 1671 7456 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1032704216 
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Warunki ubezpieczenia 

1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 

2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. 
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Postanowienia dodatkowe 

 
1. Odmiennie niż wskazano powyżej ustala się, że: 

1) dla szkód wyrządzonych przez wózki widłowe franszyza redukcyjna wynosi 5% nie mniej niż 5.000 PLN 
2) dla szkód wynikających z przeniesienia ognia, pożaru,  dymu, sadzy - franszyza redukcyjna wynosi 10% nie mniej niż 10.000 PLN 

 
Rodzaj prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem: 
1) magazynowanie i przechowywanie towarów 

2) transport drogowy towarów z wyłączeniem OC przewoźnika 
3) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
4) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 

5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
6) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania i użytkowania 

DSPOCOG/19G12_01/20200731.1248/proddppu06-149126129.3/FILE/pc:100000282321240 

DSP/P/1032704216/5408/pc:100000282321240  
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mienia związanego z tą działalnością 

7) działalność związana z oprogramowaniem wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania i użytkowania mienia związanego z tą 
działalnością 
8) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania i użytkowania mienia 

związanego z tą działalnością 
9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej 
i posiadania i użytkowania mienia związanego z tą działalnością 

10) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane: 
- Usługi doradcze i consultingowe w zakresie logistyki - wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania i użytkowania mienia 
związanego z tą działalnością 

- Nadzory inwestorskie oraz zastępstwa inwestorskie - wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania i użytkowania mienia 
związanego z tą działalnością 
- Usługi w zakresie inżynierii i doradztwa w zakresie realizacji inwestycji budowlanych wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności biurowej i posiadania 

i użytkowania mienia związanego z tą działalnością 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej 
w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem: 
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). 
Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. 

 
2. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU (w tym wyłączeń określonych w § 10 i § 11 OWU) PZU S.A. potwierdza, iż zakres ubezpieczenia w ramach niniejszej oferty 
obejmuje ochroną m.in. odpowiedzialność cywilną za szkody: 

- wyrządzone przez podwykonawców, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne z zachowaniem prawa do 
regresu; 
- wyrządzone podwykonawcom (w myśl owu podwykonawca, który nie został wskazany w polisie jako ubezpieczony jest uważany za osobę trzecią); 

- wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 
- będące wynikiem rażącego niedbalstwa; 
- wyrządzone podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy załadunku rzeczy nie opakowanych lub nienależycie opakowanych, jeśli wymagały 

opakowania do limitu w wysokości 2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 
- powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed zawarciem wnioskowanej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 
- wyrządzone wskutek awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania; 

- wyrządzone na skutek przepięcia, o ile w myśl obowiązujących przepisów odpowiedzialność za szkodę można przypisać Ubezpieczonemu; 
- wyrządzone na skutek przeniesienia ognia, o ile w myśl obowiązujących przepisów odpowiedzialność za szkodę można przypisać Ubezpieczonemu; 
- wyrządzone najemcom Ubezpieczonego; 

- wyrządzone przez pracowników podczas delegacji na terenie świata z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (zgodnie z § 9 OWU); 
- wyrządzone w związku z uczestnictwem w targach, wystawach, konferencjach i wydarzeniach o podobnym charakterze, o ile w myśl obowiązujących przepisów odpowiedzialność cywilną za 

szkodę można przypisać Ubezpieczonemu; 
- wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego nie będącego osobą fizyczną do podlimitu w wysokości  4.000.000 PLN na jeden i wszystkie w okresie ubezpieczenia, 
- w pojazdach mechanicznych należących do pracowników ubezpieczonego, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu i jego wyposażenia oraz rzeczy pozostawionych 

w pojeździe, przy zastrzeżeniu, że nie są to pojazdy przyjęte na przechowanie – do podlimitu w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki; 
- wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem prac budowlanych, montażowych, nie wyłączając prac rozbiórkowych i wyburzeniowych (za wyjątkiem tych prowadzonych 
z wykorzystaniem materiałów wybuchowych); 

 
Dodatkowo potwierdzamy, że zgodnie z § 6 ust. 4) OWU oc ogólnej franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do szkód na osobie. 
 

Dla szkód umyślnych zgodnie z treścią kl. nr 67 ustala się podlimit w wysokości 2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości 
odszkodowania nie mniej niż 2.000 PLN. 
 

Klauzula sankcji   
PZU SA nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub 
ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją. 

 
Klauzula braku kumulacji 

Jeśli dla jednego i/lub kilku wypadków ubezpieczeniowych, które mają tą samą przyczynę, dla ubezpieczonych istnieje ochrona ubezpieczeniowa zarówno w ramach niniejszej umowy jak 
również w ramach innych umów odpowiedzialności cywilnej istniejących u Ubezpieczycieli, włączając fronting, wówczas świadczenie ubezpieczyciela z tych ubezpieczeń jest ograniczone 
łącznie do najwyższej z sum gwarancyjnych (najwyższego z podlimitów) ustalonych na wypadek ubezpieczeniowy w tych umowach 

 
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU OC Ogólnej, w tym wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tam zawartych strony 
ustalają, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje  ochroną roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów lub umowy spedycji. 

 
.2. Klauzule dodatkowe: 

 

Klauzula nr 67 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone umyślnie (OC za szkody wyrządzone umyślnie) 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia 
o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego. 

2. Za osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego uważa się: 
1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów; 
2) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów; 
3) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów; 
4) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów; 
5) w spółkach cywilnych – wspólników; 
6) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu; 
7) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców. 

3. Niezależnie od innych postanowień OWU, PZU przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania. 
 

Klauzula nr 29 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi 

roszczeniami odszkodowawczymi (Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę 

gwarancyjną) 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 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 klauzuli, pokrywane są do kwoty stanowiącej nie więcej niż 10% sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
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Oświadczenia 

1. Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z 
dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. 

2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informację, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
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Postanowienia dodatkowe lub odmienne 

Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisą 
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu: 
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DSP/P/1032704216/5408/pc:100000282321240 

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, 

jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl. 
2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie 

lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy 

ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody 
Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności. 

 
 

Potwierdzam dane kontaktowe 

3LP SPÓŁKA AKCYJNA 

E-mail: Klient odmówił 
Telefon: Klient odmówił 
 
 

Data zawarcia umowy: 31.07.2020 r. 

 

Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej 
decyzji. 

 
Podpis ubezpieczającego 

   

 

Ubezpieczający Podpis ubezpieczającego do polisy Pieczęć i podpis przedstawiciela PZU SA 
 

 
 

 
 

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl 
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident) 

 
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł 

wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 
 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812, NIP: 585-000-16-90, 
o kapitale zakładowym: 185.980.900 zł, wpłacony w całości 
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