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Nota Informacyjna: 
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

Spółki od Uprowadzenia i Okupu/Wymuszenia. Niniejsze OWU składają się z Zakresów 

Ubezpieczenia, Definicji, Warunków, Wyłączeń oraz Załącznika, które jako całość 

stanowią co jest objęte ochroną ubezpieczeniową a jakie zdarzenia pozostają poza 

ochroną ubezpieczeniową. W szczególności zwracamy uwagę na: 

 

1. Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 

zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia: 

Pkt 1,  pkt 2.9, pkt 2.12, , pkt 3.6, pkt 3.10, pkt 3.18, Załącznik 1  

 

2. Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania i 

innych świadczeń zawarte są w następujących częściach warunków 

ubezpieczenia: 

Pkt. 1.4, pkt. 3.3, pkt. 3.6, pkt. 3.7, pkt 3.12, pkt. 3.20, pkt. 3.26, pkt. 4. 
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AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ODDZIAŁ W POLSCE 

 
z siedzibą w Warszawie 

 
CRISIS SOLUTION – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁKI OD UPROWADZENIA I 
OKUPU/WYMUSZENIA  
 
Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce  
z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 grudnia 2015 roku, wprowadzone do obrotu z dniem 1 stycznia 2016 roku, mające zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce  
a Ubezpieczającym po tej dacie. 

 
1. Zakresy ubezpieczenia  

 
W zamian za składkę oraz z zastrzeżeniem wszystkich warunków i wyłączeń określonych poniżej, 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu wszystkich Szkód 
wynikających bezpośrednio z Ubezpieczonych Zdarzeń mających miejsce w Okresie Ubezpieczenia. 
 
Limity odpowiedzialności dla każdego Zakresu Ubezpieczenia wymienionego w Rozdziale 1 – Zakresy 
ubezpieczenia – są określone w Polisie. 

 
 

1.1 Okup  
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu wartość Okupu, który został przekazany w związku z 
Porwaniem, Uprowadzeniem lub Wymuszeniem.  
 

1.2 Utracony Okup 
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu utracony Okup, który został uszkodzony, 
zniszczony, przejęty, skradziony lub bezprawnie przywłaszczony w drodze do osób żądających 
Okupu o ile był transportowany przez osobę, która została upoważniona przez Ubezpieczonego 
do przekazania Okupu. 
 

1.3 Konsultanci  
Ubezpieczyciel wypłaci wszystkie rozsądne i konieczne honoraria oraz wydatki Konsultanta 
wynikające z Ubezpieczonego Zdarzenia. 
 

1.4 Odpowiedzialność Prawna  
 Ubezpieczyciel zapłaci wszystkie kwoty ugód, wyroków, koszty obrony i koszty sądowe 

nałożone na, i opłacone przez Ubezpieczającego w wyniku powództwa o odszkodowanie 
wniesionego w okresie dwunastu (12) miesięcy od złożenia Oświadczenia o Szkodzie 
Ubezpieczycielowi, o ile jest ono wyłącznie i bezpośrednio wynikiem Ubezpieczonego 
Zdarzenia. Przy czym Ubezpieczony, pod rygorem utraty prawa do wyżej wymienionych 
świadczeń, nie może bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela uznawać swojej odpowiedzialności, 
ani roszczeń, ani ponosić żadnych opłat czy kosztów obrony. 

  
1.5 Dodatkowe Wydatki  

Ubezpieczyciel zapłaci za wszystkie rozsądne i konieczne dodatkowe wydatki poniesione przez 
Ubezpieczonego w następstwie Ubezpieczonego Zdarzenia obejmujące: 
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i) Niezależnego Negocjatora – honoraria i wydatki niezależnego negocjatora zatrudnionego 
przez Ubezpieczonego; 
 

ii) Public Relations – honoraria i wydatki niezależnego konsultanta public relations 
obsługującego Ubezpieczone Zdarzenie; 
 

iii) Tłumacza – honoraria i wydatki wykwalifikowanego tłumacza pomagającego 
Ubezpieczonemu przy Ubezpieczonym Zdarzeniu; 

 
iv) Nagrodę – kwotę zapłaconą przez Ubezpieczonego jako nagroda dla informatora za 

informację, która przyczyni się do rozwiązania Ubezpieczonego Zdarzenia; 
 

v) Odsetki – koszty odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez instytucję finansową dla 
celów zapłaty Okupu, pod warunkiem iż pożyczka zostanie spłacona przez 
Ubezpieczonego w ciągu siedmiu (7) dni od zwrotu kosztów przez Ubezpieczyciela; 
 

vi) Podróż – koszty podróży i noclegu poniesione przez Ubezpieczonego w wyniku 
Ubezpieczonego Zdarzenia; 

 
vii) Komunikacja - koszty zakupu, najmu lub innego używania sprzętu telekomunikacyjnego 

lub nagrywającego oraz koszty publikowania ogłoszeń, ponoszone wyłącznie i 
bezpośrednio, jako następstwo Ubezpieczonego Zdarzenia; 
 

 
viii) Wynagrodzenie – całkowite wynagrodzenie brutto Ubezpieczonej Osoby Porwanej, 

Zatrzymanej, Uprowadzonej wraz z premiami, prowizjami, kosztami utrzymania, 
zwrotem podatku zapłaconego za granicą, składkami emerytalnymi i/lub składkami na 
ubezpieczenia społeczne oraz innymi dodatkami zawartymi w kontrakcie lub mogącymi 
być zasadnie oczekiwanymi na podstawie tego, co było w przeszłości, w trakcie 
Ubezpieczonego Zdarzenia i przez kolejne sześćdziesiąt (60) dni po zakończeniu 
Ubezpieczonego Zdarzenia. W odniesieniu do Zatrzymania, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela będzie ograniczona do okresu kolejnych siedemdziesięciu dwóch (72) 
miesięcy od daty Zatrzymania; 
 

ix) Tymczasowe zastępstwo – całkowite wynagrodzenie brutto osoby tymczasowo 
zastępującej Ubezpieczoną Osobę Porwaną, Zatrzymaną, Uprowadzoną wraz z 
premiami, prowizjami, kosztami utrzymania, zwrotem podatku zapłaconego za granicą, 
składkami emerytalnymi i/lub składkami ubezpieczenia społecznego i innymi dodatkami 
zawartymi w umowie lub mogącymi być zasadnie oczekiwanymi na podstawie tego, co w 
przeszłości było należne tej osobie zastępowanej,  przysługujące jej w czasie 
wystąpienia Ubezpieczonego Zdarzenia i przez kolejne sześćdziesiąt (60) dni. W 
odniesieniu do Zatrzymania, odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie ograniczona do 
okresu kolejnych siedemdziesięciu dwóch (72) miesięcy od daty Zatrzymania; 
 

x) Przekwalifikowanie – koszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonej Osoby, 
która bezpośrednio ucierpiała w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia, obejmujące (lecz 
nieograniczone do) wynagrodzenie tej osoby w trakcie przekwalifikowania i kosztów 
zewnętrznych kursów szkoleniowych, jeżeli konieczność Przekwalifikowania wynika 
bezpośrednio z Ubezpieczonego Zdarzenia; 
 

xi) Osobistą stratę finansową – osobistą stratę finansową poniesioną przez Ubezpieczoną 
Osobę, która bezpośrednio ucierpiała w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia wyłącznie i 
bezpośrednio w wyniku braku możliwości zajmowania się sprawami finansowymi w 
trakcie Ubezpieczonego Zdarzenia (lub w trakcie bycia zaangażowanym w nie, lub w 
trakcie negocjacji dotyczących Ubezpieczonego Zdarzenia); 
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xii) Koszty opieki nad dzieckiem – koszty opieki nad dzieckiem ponoszone bezpośrednio w 
wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia;  

 
xiii) Wypoczynek i Rehabilitację – wydatki związane z wypoczynkiem i rehabilitacją 

(włączając w to koszty posiłków) poniesione przez Ubezpieczoną Osobę, która 
bezpośrednio ucierpiała w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia i jej najbliższą rodzinę w 
trakcie osiemnastu (18) kolejnych miesięcy od uwolnienia osoby porwanej, uprowadzonej 
lub zatrzymanej; 
 

xiv) Usługi medyczne – poniesione przez Ubezpieczoną Osobę, która bezpośrednio 
ucierpiała w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia opłaty na niezależną opiekę 
psychiatryczną, medyczną i stomatologiczną, poniesione w trakcie trzydziestu sześciu 
(36) miesięcy od uwolnienia osoby porwanej, uprowadzonej lub zatrzymanej oraz 
wyłącznie i bezpośrednio w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia; 
 

xv) Chirurgię kosmetyczną – koszty medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wymagane 
w celu skorygowania trwałego oszpecenia poniesionego przez Ubezpieczoną Osobę 
wyłącznie i bezpośrednio w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia; 
 

xvi) Śledczych – honoraria i koszty niezależnych analityków śledczych zatrudnionych przez 
Ubezpieczonego w związku z Ubezpieczonym Zdarzeniem; 
 

xvii) Zwiększone Bezpieczeństwo – koszty, opłaty i wydatki związane z tymczasowymi 
środkami bezpieczeństwa poniesione wyłącznie i bezpośrednio w celu ochrony 
Ubezpieczonych Osób w kraju, w którym nastąpiło Ubezpieczone Zdarzenie zgodnie z 
zaleceniem Konsultanta; 

 
xviii) Wykrywanie elektronicznego podsłuchu – koszty zakupu, najmu lub innego używania 

sprzętu do  wykrywania urządzeń służących do podsłuchu na terenie obiektu, używanego 
przez Ubezpieczone Osoby   

 
xix) Inne wydatki – wszystkie inne rozsądne i niezbędne wydatki poniesione przez 

Ubezpieczającego w negocjowaniu uwolnienia ofiary Ubezpieczonego Zdarzenia. 
 

1.6 Świadczenie z Tytułu Śmierci Wskutek Wypadku oraz Inwalidztwa  
 
a) Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu świadczenie z tytułu śmierci wskazane w 
Polisie, jeżeli skutkiem Ubezpieczonego Zdarzenia będzie  śmierć Ubezpieczonej Osoby w 
wyniku wypadku. Świadczenie z Tytułu Śmierci Wskutek Wypadku będzie wypłacone także w 
przypadku, gdy Ubezpieczona Osoba zaginie na czas dłuższy niż osiemnaście (18) miesięcy. 

   
b) Ubezpieczyciel zapłaci świadczenie z tytułu trwałego całkowitego inwalidztwa wskazane 
w Polisie, jeśli Ubezpieczona Osoba ulegnie poważnemu inwalidztwu, które trwale uniemożliwi 
Ubezpieczonej Osobie wykonywanie swoich normalnych obowiązków, i które zostanie 
zakwalifikowane jako nieodwracalne przez dwóch lekarzy zatwierdzonych przez 
Ubezpieczyciela.  
 
 

2. Definicje 

 
Słowa i zwroty napisane pogrubioną czcionką użyte w niniejszej Polisie mają następujące znaczenie:   
 

2.1 Konsultanci oznaczają NYA International Ltd. lub innych konsultantów zaaprobowanych 
uprzednio przez Ubezpieczyciela.  
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2.2 Mienie oznacza rzeczy, które są własnością Ubezpieczonego lub do których posiada prawo do 
zarządzania lub dzierżawy, w tym sprzęty, wyposażenia, dzieła sztuki, sprzęt komputerowy lub 
oprogramowanie, maszyny i urządzenia  (stacjonarne i przenośne) oraz żywy inwentarz. 

 
2.3 Ogólne Warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Crisis Solution – 

Ubezpieczenia Spółki od Uprowadzenia i Okupu / Wymuszenia. 
 

2.4 Okres Ubezpieczenia oznacza okres od Daty Początkowej do Daty Końcowej określonych w 
Punkcie 3 Polisy. 

 
2.5 Okup oznacza środki pieniężne i/lub towary handlowe, Mienie, instrumenty pieniężne, papiery 

wartościowe lub usługi świadczone przez lub w imieniu Ubezpieczającego (i za jego zgodą )  w 
celu spełnienia żądań wynikających z Porwania, Wymuszenia, Uprowadzenia. 
 

2.6 Oświadczenie o Szkodzie oznacza pisemny dokument złożony Ubezpieczycielowi przez 
Ubezpieczającego,  
Ubezpieczonego lub Osobę Ubezpieczoną, zawierający informacje o wysokości poniesionych 
kosztów związanych z obroną w postępowaniu sądowym lub jakimkolwiek postępowaniu w 
związku z Ubezpieczonym Zdarzeniem.  

 
2.7 Polisa oznacza dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela potwierdzający fakt zawarcia 

Umowy Ubezpieczenia.  
 

2.8 Porwanie oznacza niezgodne z prawem faktyczne, domniemane lub usiłowane przetrzymanie w 
niewoli jednej lub większej liczby Ubezpieczonych Osób przez osoby żądające od 
Ubezpieczonego Okupu jako warunku uwolnienia tej osoby (tych osób). 

 
2.9 Szkoda oznacza wartość wydatków określonych w Rozdziale 1 – Zakresy ubezpieczenia, 

poniesionych przez Ubezpieczonego bezpośrednio w wyniku Ubezpieczonego Zdarzenia. 
 

2.10 Ubezpieczający oznacza podmiot lub osobę prawną określone w Punkcie 1 Polisy. 
Ubezpieczającym nie może być osoba fizyczna. 

 
2.11 Ubezpieczona Osoba oznacza: 

i) jakąkolwiek osobę wymienioną lub określoną w pkt 2 Polisy; 
ii) małżonka lub partnera życiowego, lub krewnego, narzeczoną, narzeczonego, dzieci (w 

tym przysposobione, adoptowane, pasierbowie), rodziców (w tym adopcyjnych, macochę, 
ojczyma), rodzeństwo (w tym przybrane), siostrzenicę, siostrzeńca, bratanicę, bratanka, 
ciotkę, wujka, wstępnych, zstępnych osób wskazanych w pkt 2 Polisy; 

iii) jakąkolwiek osobę przebywającą w obiektach Ubezpieczającego, jego Podmiotów 
Zależnych i Ubezpieczonych Osób wymienionych w pkt 2 Polisy; oraz 

iv) jakąkolwiek osobę bezpośrednio zaangażowaną w postępowanie związane 
Ubezpieczonym Zdarzeniem z lub w negocjacje w Ubezpieczonym Zdarzeniu. 

 
 

2.12 Ubezpieczone Zdarzenie oznacza Porwanie lub Wymuszenie, lub Zatrzymanie, lub 
Uprowadzenie, lub serię powiązanych tego typu działań. Jeżeli z żądań przedstawionych 
Ubezpieczonemu wynika, iż Porwania i/lub Wymuszenia i/lub Zatrzymania i/lub 
Uprowadzenia są lub były prowadzone w jednym celu, będą uznawane za powiązane i 
traktowane, jako pojedyncze Ubezpieczone Zdarzenie. 

 
2.13 Ubezpieczony oznacza każdą osobę prawną, spółkę lub przedsiębiorstwo wskazane, 

jako Ubezpieczający w Polisie (i jego Podmioty Zależne) oraz wszelkie Ubezpieczone Osoby. 
 

2.14 Ubezpieczyciel oznacza AIG Europe Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii  
pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 
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4AB, Wielka Brytania działająca w Polsce przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba: ul. 
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 

 
2.15 Umowa Ubezpieczenia oznacza umowę ubezpieczenia w rozumieniu artykułu 805  

i następnych Kodeksu cywilnego zawartą pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem, na 
którą składają się Ogólne Warunki, Polisa oraz rachunek, jakiekolwiek rozszerzenie lub 
dodatek, wniosek oraz inne informacje dostarczone przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub przedstawiciela w ich imieniu. 

 
2.16 Uprowadzenie oznacza nielegalne przetrzymywanie pod przymusem przez okres 

dłuższy niż cztery (4) kolejne godziny Ubezpieczonej Osoby podczas podróży jakimkolwiek 
środkiem transportu lub w przypadku przymusowego usunięcia jej z tego środka transportu. 

 
2.17 Wymuszenie oznacza dokonywanie niezgodnych z prawem gróźb bezpośrednio lub 

pośrednio w stosunku do Ubezpieczonego: 
i) zabójstwa, zranienia lub uprowadzenia Ubezpieczonej Osoby; 
ii) spowodowania fizycznego uszkodzenia lub utraty Mienia lub danych elektronicznych, w 

tym modyfikacji danych lub odmowy dostępu do usług komputerowych lub sieciowych; 
iii) wprowadzenia wirusa komputerowego do systemów Ubezpieczonego; 
iv) ujawnienia, rozpowszechnienia lub wykorzystania informacji prawnie zastrzeżonych, w 

tym jakichkolwiek danych osobistych lub prywatnych, lub poufnych informacji na ich 
temat lub na temat Ubezpieczonego; lub 

v) wprowadzenia zmiany produktu, która obejmuje wszelkie działania mające na celu 
skażenie, zanieczyszczenie lub uczynienie go szkodliwym, lub niezgodnym z normami, 
lub wprowadzenie zmiany powodującej nienadawanie się do wykorzystywania produktów 
lub towarów produkowanych lub dostarczanych przez Ubezpieczonego, lub 
sugerowanie takiego działania opinii publicznej 

przez osoby, które żądają od Ubezpieczonego lub od Ubezpieczonej Osoby Okupu jako 
warunku niespełnienia powyższych zagrożeń. 

 
2.18 Zatrzymanie oznacza przetrzymywanie Ubezpieczonej Osoby pod przymusem z 

jakiegokolwiek powodu innego niż Porwanie, także wtedy, gdy przetrzymywanie to jest dokonane 
przez właściwe władze rządowe czy przez inne podmioty.  
 

 
 
3. Warunki  

 
3.1 Zawarcie Umowy Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na wniosek 

Ubezpieczającego złożony na Formularzu  wniosku Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest 
uprawniony do zażądania a Ubezpieczający  jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych 
dokumentów i informacji, które pozwolą Ubezpieczycielowi przeprowadzić pełną ocenę ryzyka.   
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza wydaniem Polisy. Umowę 
Ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Polisy Ubezpieczającemu, chyba że 
umówiono się inaczej.  
 

3.2 Okres Ubezpieczenia, na który zawarta jest Umowa Ubezpieczenia, zostaje wskazany w 
Polisie. Do przedłużenia Umowy Ubezpieczenia stosuje się postanowienia dotyczące zawarcia 
Umowy Ubezpieczenia.  

3.3 Formularz wniosku – Ubezpieczyciel opiera się na oświadczeniach i informacjach podanych w 
formularzu wniosku oraz na innych informacjach przekazanych w celu podjęcia decyzji o 
zawarciu i określeniu zakresu umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający obowiązany jest podać do 
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wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel 
zapytywał w Formularzu Wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli 
Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez 
Ubezpieczyciela Umowy Ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, 
pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki okoliczności, które z naruszeniem zdań poprzedzających nie zostały podane do jego 
wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie 
wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem 
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 

3.4 Poufność – Ubezpieczający, Ubezpieczony i Ubezpieczona Osoba zobowiązani są dołożyć 
wszelkich starań, aby nie ujawnić faktu zawarcia niniejszej Umowy Ubezpieczenia.  

 
3.5 Składka - Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty pełnej składki, wskazanej w Polisie lub 

wskazanej na rachunku stanowiącym integralną część Polisy.  
Wysokość pełnej składki za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej ustala Ubezpieczyciel, po 
dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka. Pełna  składka nie podlega indeksacji.  

 
3.6 Limit Odpowiedzialności – maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu danej 

Szkody nie przekroczy kwoty określonej w Polisie , jako Limit Odpowiedzialności dla tej Szkody. 
Wszystkie objęte ubezpieczeniem Szkody zostaną uznane za zaistniałe w Okresie 
Ubezpieczenia, w którym po raz pierwszy wystąpiło Ubezpieczone Zdarzenie.  
Limit Odpowiedzialności ulega zmniejszeniu o kwoty wypłacone na podstawie zawartej Umowy 
Ubezpieczenia tytułem odszkodowań, jak i pokrycia kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową 
na podstawie niniejszej Umowy Ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu danego Zakresu ubezpieczenia wygasa w razie 
wyczerpania właściwego dla tego Zakresu Limitu Odpowiedzialności. 

 
3.7 Rozwiązanie umowy  - Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia z 

następujących ważnych powodów: 
a) ujawnienie przez Ubezpieczajacego lub Osobę Ubezpieczoną faktu zawarcia Umowy 

Ubezpieczenia; 
b) jeżeli Ubezpieczający nie zapłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty, 

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. 
W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który 
przypadała nie zapłacona składka. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w 
terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeśli 
Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał Ubezpieczającego do zapłaty z 
zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje 
ustanie odpowiedzialności. 
 

3.8 Zgłoszenie – W przypadku wystąpienia Ubezpieczonego Zdarzenia w trakcie Okresu 
Ubezpieczenia, Ubezpieczony przed zapłatą Okupu dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie 
poinformować Konsultantów i dostarczyć im wszystkich istotnych informacji o Ubezpieczonym 
Zdarzeniu tak szybko, jak tylko możliwe. 

 
3.9 Oświadczenie o Szkodzie – Ubezpieczony złoży Ubezpieczycielowi szczegółowe, pisemne 

Oświadczenie o Szkodzie w miarę możliwości jak najszybciej pod dacie wystąpienia Szkody.  
 

3.10 Korzystanie z usług Konsultantów – W przypadku zajścia Ubezpieczonego 
Zdarzenia Ubezpieczyciel w ramach Umowy ubezpieczenia, zapewni Ubezpieczonemu usługi 
Konsultantów na zasadzie pierwszeństwa, w celu zapewnienia doradztwa i pomocy w obsłudze 
Ubezpieczonego Zdarzenia tak długo, jak będzie to wymagane.  
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3.11 Pomoc i Współpraca – Ubezpieczający, Ubezpieczony i wszystkie Ubezpieczone 
Osoby zobowiązane są współpracować z Ubezpieczycielem we wszystkich sprawach 
związanych z niniejszym ubezpieczeniem, w tym w prowadzeniu sporów sądowych, w 
postępowaniu arbitrażowym oraz będą pomagały w zawarciu ugody.  

 
3.12 Inne Ubezpieczenia – Ochrona ubezpieczeniowa przyznana na podstawie Umowy 

Ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie powyżej ewentualnych kwot odszkodowania 
przysługujących na podstawie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z innych zawartych przez 
Ubezpieczonego umów ubezpieczenia od Porwania, Wymuszenia, Okupu. 

 
3.13 Zmiana ryzyka – W czasie trwania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający 

zobowiązany jest zawiadamiać Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności 
wymienionych w Formularzu Wniosku lub innych pismach Ubezpieczyciela sprzed zawarcia 
Umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.  

3.14 Nowe Podmioty Zależne – Niniejsza Umowa Ubezpieczenia zostanie automatycznie 
zmieniona poprzez włączenie do ochrony ubezpieczeniowej nowo nabytych podmiotów 
zależnych Ubezpieczającego na okres trzydziestu (30) dni od daty nabycia, pod warunkiem, że 
brak jest trwających Ubezpieczonych Zdarzeń. Każdy nowy podmiot zależny, którego roczne 
przychody brutto na dzień nabycia go przez Ubezpieczającego są niższe niż 20% rocznych 
przychodów brutto Ubezpieczającego jest automatycznie objęty ubezpieczeniem do końca 
Okresu Ubezpieczenia, pod warunkiem, że brak jest trwających Ubezpieczonych Zdarzeń 
dotyczących takiego nowego podmiotu zależnego.  

 
 

3.15 Regres  – W przypadku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania przez Ubezpieczyciela 
w ramach Umowy Ubezpieczenia, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej 
odpowiedzialnej za Szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości 
zapłaconego odszkodowania. Ubezpieczony ma obowiązek zabezpieczenia i zachowania 
przysługujących mu praw do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy Szkody, w 
tym dostarczenia Ubezpieczycielowi wszelkich dokumentów niezbędnych dla umożliwienia 
Ubezpieczycielowi skutecznego wniesienia pozwu.  
 

 
3.16 Brak Cesji – Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy ubezpieczenia nie 

mogą być przeniesione ani przekazane bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 
 

3.17 Prawo właściwe – Niniejsza Umowa Ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. 
 

3.18 Wypłata odszkodowania – Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby 
wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być 
spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien 
spełnić w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym. 
 

3.19 Sąd właściwy - Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia 
jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
 
 

 
3.20 Sankcje – Ubezpieczyciel nie będzie zapewniał ochrony, nie będzie zobowiązany do 

zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub świadczenia w ramach niniejszej Umowy 
ubezpieczenia, w takim zakresie, w jakim zapewnienie takiej ochrony, wypłata takiego 
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odszkodowania lub świadczenia, naraziłoby Ubezpieczyciela lub jego jednostkę dominującą na 
sankcję, zakaz/prohibicję lub ograniczenie na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub 
regulacji antyterrorystycznej, rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub prawa Unii 
Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących sankcji 
handlowych i gospodarczych 

3.21 Zmiana Umowy Ubezpieczenia – Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy 
Ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.22 Zawiadomienie – Z wyjątkiem określonym w Załączniku 1, wszystkie zawiadomienia, 
wnioski, żądania i zgłoszenia przewidziane w niniejszej Polisie będą miały formę pisemną i będą 
przedstawione lub przekazane do każdej ze stron na adres wskazany w polisie.  
 

3.23 Zasady interpretacji – Tytuły poszczególnych Rozdziałów niniejszej Umowy 
Ubezpieczenia mają na celu wyłącznie ułatwienie korzystania z treści niniejszej Umowy 
Ubezpieczenia i nie uzupełniają znaczenia poszczególnych jej postanowień ani też nie służą ich 
interpretacji. Słowa oraz sformułowania użyte w liczbie pojedynczej obejmują także liczbę mnogą 
i odwrotnie. Słowa pogrubione zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Ubezpieczenia i mogą 
być rozumiane jedynie zgodnie z ich zdefiniowanym znaczeniem. Słowa, które nie zostały 
zdefiniowane, posiadają zwykłe znaczenie.  
 

3.24 Podwójne Ubezpieczenie - Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym 
czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, 
które łącznie przewyższają jego wartość, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może żądać 
świadczenia przewyższającego wysokość szkody. 
 

3.25 Reklamacje 
1. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony lub inna osoba uprawniona do świadczenia z 

umowy ubezpieczenia chciałaby zgłosić Ubezpieczycielowi reklamację, powinna to 

uczynić  

a. pisemnie na adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa lub 

b. telefonicznie pod nr telefonu 22 528 51 00 albo ustnie do protokołu podczas wizyty 

w siedzibie Ubezpieczyciela lub 

c. pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@aig.com. 

2. Odpowiedź na reklamację Ubezpieczyciel przesyła pisemnie w terminie do 30 dni od 

dnia jej otrzymania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni 

od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację może być przesłana pocztą 

elektroniczną, o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail. 

3. Ponadto, skargi można wnosić do: 

a. Rzecznika Finansowego; 

b. Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością 

Ubezpieczyciela w Polsce; 

mailto:reklamacje@aig.com
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c. Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów; 

d. Financial Conduct Authority z siedzibą w Londynie, przy 25 The North Colonnade, 

Canary Wharf, Londyn E14 5HS.  

4. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu 

lub innej osobie uprawnionej do świadczenia przysługuje prawo do wstępowania na 

drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń. 

 
3.26 Objęcie ochrona ubezpieczeniową: 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 poniżej, objęcie ochroną ubezpieczeniową 

Ubezpieczonego następuje z chwilą wskazaną w Polisie i nie wymaga przystąpienia 

Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia. 

2. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest ryczałtowo i nie jest zależna od liczby 

Ubezpieczonych. 

3. Obciążenie przez Ubezpieczającego poszczególnych Ubezpieczonych kosztem 

składki ubezpieczeniowej lub jej części wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Ubezpieczyciela. Ochrona ubezpieczeniowa takich Ubezpieczonych rozpoczyna się w 

dniu wskazanym w decyzji Ubezpieczyciela o wyrażeniu zgody na finansowanie 

kosztów składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonych.  

4. Ubezpieczyciel podejmie decyzję o wyrażeniu zgody na finansowanie kosztów składki 

ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonych po uprzednim otrzymaniu od 

Ubezpieczającego potwierdzenia, że przedstawił wszystkim takim Ubezpieczonym 

warunki umowy ubezpieczenia wraz z pisemnym potwierdzeniem od każdego takiego 

Ubezpieczonego, iż warunki umowy ubezpieczenia zostały mu doręczone.  

 

 

4. Wyłączenia 

 
Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za Szkodę bezpośrednio lub pośrednio 
spowodowaną przez lub wynikającą pośrednio z lub dotyczącą:  
 
4.1 serii powiązanych ze sobą zdarzeń Porwania, Wymuszenia lub Uprowadzenia, o ile pierwsze z 

nich rozpoczęło się przez Okresem Ubezpieczenia; 
 
4.2 oszukańczego, nieuczciwego, niezgodnego z prawem lub przestępczego działania lub próby 

takiego działania Ubezpieczonego lub któregokolwiek z jego członków organów (bez względu na 
to czy działali samodzielnie, czy w porozumieniu z innymi osobami); 
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4.3 pieniędzy lub majątku wydanego poza pomieszczeniami w trakcie spotkania osobistego 

połączonego z użyciem lub groźbą użycia siły lub przemocy, chyba że wydanie zostało dokonane 
przez osobę, która posiadała takie pieniądze w momencie wydania wyłącznie w celu przekazania 
ich do zapłacenia z tytułu Wymuszenia lub w wyniku żądania Okupu wcześniej przedstawionego 
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonym Osobom. 

 
4.4 pieniędzy lub majątku wydanego z pomieszczeń, chyba że zostały tam przyniesione po 

otrzymaniu groźby Wymuszenia lub żądania Okupu dla celu spełnienia takiego żądania.  
 
4.5 w odniesieniu do Bezprawnego Zatrzymania tj.:  
  

(i) Zatrzymania na okres krótszy niż cztery (4) kolejne godziny; 
(ii) Zatrzymania z powodu jakiekolwiek działania lub domniemanego naruszenie przepisów 

prawa kraju pobytu Ubezpieczonej Osoby, które byłoby przestępstwem, jeśli byłoby 
popełnione przez tę samą osobę w jurysdykcji, gdzie znajduje się główna siedziba 
Ubezpieczonego lub którego jest obywatelem, chyba że Ubezpieczyciel ustali, że 
zarzuty były celowo fałszywe, oszukańcze i złośliwe i przedstawione wyłącznie i 
bezpośrednio w celu osiągnięcia politycznego, propagandowego efektu lub 
przymusowego wpływu na lub w celu wymuszenia kosztu lub wydatku na 
Ubezpieczonym lub Ubezpieczonej Osobie, która bezpośrednio ucierpiała w wyniku 
Zatrzymania; lub  

(iii) niepowodzenia Osoby Ubezpieczonej we właściwym pozyskaniu lub utrzymaniu 
uprawnień do pobytu, pracy, zamieszkania lub podobnych wiz, zezwoleń lub innych 
dokumentów. 
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Załącznik 1 – Procedury Zawiadamiania I Konsultanci  

 
 

Co robić w sytuacji kryzysowej 
 
 
 

Usługi Konsultantów  
 
W przypadku wystąpienia incydentu czy sytuacji, które mogą spowodować lub stanowią Ubezpieczone 
Zdarzenie, a następnie w ramach zakresu ubezpieczenia będziemy:  

 (a)  udostępniać na zasadzie pierwszeństwa specjalistyczne usługi Konsultantów mianowanych 
przez Ubezpieczyciela w celu doradzania, informowania i pomagania Ubezpieczającemu; 
oraz 

 (b)   ponosić rozsądne i konieczne opłaty i wydatki rzeczonych Konsultantów.   

 

Centrum Alarmowe 
+ 1 817 826 7000 

 

Powyższy numer jest dedykowany jedynie Centrum Alarmowemu i powinien być wykorzystywany 
wyłącznie do zgłaszania incydentu, sytuacji czy zdarzenia, które mogą spowodować Ubezpieczone 
Zdarzenie. Dzwoniący będą rozmawiać bezpośrednio z Konsultantami lub natychmiast oddzwonią do 
nich ci konsultanci, którzy wyznaczą zewnętrznych konsultantów ds. sytuacji kryzysowych lub rozważą 
każdą prośbę Ubezpieczającego w sprawie skorzystania z preferowanych usług konsultantów. Po 
zgłoszeniu incydentu, sytuacji, zdarzenia, które mogą spowodować Ubezpieczone Zdarzenie, 
Konsultanci będą dostępni tak szybko, jak na to pozwoli czas podróży (dotarcia) do Ubezpieczającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności AIG Europe Limited dostępna jest na stronie https://www.aig.pl/polityka-prywatnosci. 
Jej kopię można także uzyskać od Administratora Bezpieczeństwa Informacji, AIG Europe Limited Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.   

Przesyłając informacje do AIG dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, oświadczają Państwo, że 
są Państwo umocowani do przekazania AIG takich danych osobowych. W odniesieniu do osoby 
fizycznej, na której temat informacje przekazują Państwo do AIG, zobowiązują się Państwo do: (a) 
poinformowania tej osoby o treści Polityki Prywatności oraz (b) uzyskania wszelkich wymaganych 
prawem pozwoleń na odbiór, wykorzystanie, ujawnienie i przekazanie (w tym przekazanie 
transgraniczne) danych osobowych dotyczących tej osoby zgodnie z Polityką Prywatności.  

https://www.aig.pl/polityka-prywatnosci
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