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Warunki  szczególne  do  umowy  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  nr  ….  z  tytułu 
działalności lotniczej. 

 

Specific terms and conditions forming a part of insurance contract #.... 

1. Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania i innych świadczeń zawarte są w 
następujących częściach warunków ubezpieczenia: 
 

Wstęp 

Rozdział 1  

Rozdział 2 

Rozdział 3 

Wypłata Kosztów 

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: 
 

Wyłączenia Odpowiedzialności Dotyczące Rozdziału 1 

Wyłączenia Odpowiedzialności Dotyczące Rozdziału 2 

Wyłączenia Odpowiedzialności Dotyczące Rozdziału 3 

Wyłączenia Dotyczące Wszystkich Rozdziałów 

Wypłata Kosztów: pkt b) 

Postanowienia Ogólne: pkt 4, pkt 6 
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AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oddział w Polsce zwany w dalszej 
części treści umowy AIG zobowiązuje się do wypłacenia 
odszkodowania w granicach sumy ubezpieczenia 
określonej w Polisie jakie ABC zwany w dalszej treści 
umowy ABC zgodnie z prawem lub wyrokiem sądowym 
będzie musiał wypłacić dowolnej osobie lub osobom 
tytułem odszkodowania za: 

 
 

a)   uszkodzenie  ciała,  w  tym  śmiertelne  (odtąd 
nazywane szkodami osobowymi) lub 

 

 
b)  straty materialne, polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie mienia osób trzecich 
(odtąd zwane szkodami majątkowymi) 

 
będące rezultatem wypadku powstałego w okresie 
wymienionym w Polisie i wywołane zagrożeniami 
określonymi w rozdziałach 1,2,3 poniżej 

 
ROZDZIAŁ 1 

 
Na mocy zapisów niniejszego rozdziału ochroną 
ubezpieczeniową objęte zostają szkody osobowe lub 
majątkowe wyrządzone: 

 
a)   w miejscach prowadzonej działalności albo w ich 

pobliżu jako bezpośredni skutek usług 
świadczonych przez ABC 

 
b)  w każdym innym miejscu, w trakcie wykonania 

dowolnej pracy lub działań prowadzonych przez 
ABC lub jego pracowników w związku z 
podstawową       działalnością       lub       działań 

przewidzianych w Polisie, 
 

spowodowane przez błąd lub zaniedbanie ABC lub 
któregokolwiek z jego pracowników, lub spowodowane 
defektem pomieszczeń, dróg, urządzeń, maszyn i 
wyposażenia używanych przez ABC w ramach 
prowadzenia działalności. 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE 
ROZDZIAŁU 1: 

AIG Europe Limited Branch in Poland further 
refereed to as AIG, hereby agrees to the extent and 
in the manner hereinafter provided, to pay on behalf 
of the ABC all sums which the ABC shall become 
legally obligated to pay or by final judgement be 
adjudged to pay up to but not exceeding the amounts 
specified in the Schedule, to any person or persons 
as damages: 
 
 
a) for bodily injury including death at any time 

resulting therefrom (hereinafter referred to as 
bodily injury) or 

 
b)   for  loss  of  or  damage  to  property  of  others 

(hereinafter referred to as property damage) 
 

 
caused by accident occurring during the period 
mentioned in the Schedule and arising out of the 
hazards set forth in Sections 1, 2 and 3 below. 
 
SECTION 1 

 
Bodily injury or property damage: 
 
 

 
a)  in or about the premises specified in the 

Schedule, as a direct result of the services 
granted by the ABC 

 
b)   elsewhere in the course of any work or of the 

performance of any duties carried out by the 
ABC or his employees in connection with the 
business or operations specified in the 
Schedule 

 
caused by the fault or negligence of the ABC or any 
of his employees engaged in the ABC's business or 
by any defect in the ABC's premises, ways, works, 
machinery or plant used in the ABC's business. 
 

 
THIS SECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING 
EXCLUSIONS: 
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AIG nie odpowiada za: 

 

1. utratę lub uszkodzenie majątku będącego 
własnością ABC, dzierżawionego, 
wynajmowanego  lub  posiadanego  przez 
ABC  będącego pod  jego  opieką, dozorem 
lub kontrolą, obsługiwanego, serwisowanego 
lub naprawianego przez ABC lub 
któregokolwiek z jego pracowników, lecz 
niniejsze wyłączenie nie obejmuje pojazdów, 
urządzeń i sprzętu, które nie są własnością 
ABC i znajdują się na terenie określonym w 
Polisie. 

 
2.   szkody osobowe lub majątkowe: 

 
a) spowodowane przez jakikolwiek pojazd o 

napędzie mechanicznym, użytkowany za 
zgodą lub na polecenie ABC na drodze, w 
taki sposób, że powoduje to powstanie 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
jakimkolwiek prawem krajowym lub 
międzynarodowym odnoszącym się do 
ruchu  drogowego,  lub  tam  gdzie  takie 
prawo nie istnieje w czasie, gdy pojazd 
znajduje się na jakiejkolwiek drodze 
publicznej. 

 
b) spowodowane przez pojazdy lub samoloty 

będące własnością ABC, czarterowane lub 
używane przez niego lub w jego imieniu w 
sposób nie związany z wykonywaniem 
działalności cateringowej, lecz to wyłącznie 
nie obejmuje samolotów będących 
własnością  osób  trzecich  i  znajdujących 
się na ziemi, względem których byłoby i tak 
przyznane  odszkodowanie  w  myśl 
rozdziału 2 niniejszej umowy, bez względu 
na to,   czy   ten   rozdział   objęty   jest 
ubezpieczeniem czy też nie. 

 
3.   szkody osobowe lub majątkowe powstałe w 

trakcie jakiegokolwiek zlotu lotniczego, 
wyścigu czy pokazu jak również 
spowodowane przez wszelkie budowle lub 
konstrukcje używane dla publiczności 
podczas takich imprez. Odpowiedzialność 
będąca przedmiotem niniejszego wyłączenia 
może zostać włączona do niniejszej Polisy 
po uprzednim    zgłoszeniu    i    opłaceniu 
dodatkowej składki. 

1.  Loss of or damage to property owned, rented, 
leased or occupied by; whilst in the care, custody 
or control of; whilst being handled, serviced or 
maintained by the ABC or any servant of the 
ABC, but this exclusion shall be deemed not to 
apply to vehicles that are not the property of the 
ABC whilst on the premises specified in the 
Schedule. 

 

 
 
 
 
2.   Bodily injury or property damage caused by 
 

a)   any mechanically propelled vehicle which the 
ABC may cause or permit any other person 
to use on the road in such a manner as to 
render them responsible for insurance under 
any  domestic  or  international  law 
appertaining to road traffic, or where no such 
law  exists,  whilst  such  vehicle  is  on  any 
public highway. 

 

 
 
 
 

b)  any Ships, Vessels, Craft or Aircraft owned, 
chartered, used or operated by or on account 
of the ABC, but this exclusion shall be 
deemed not to apply to aircraft owned by 
others which are on the ground and for which 
indemnity is otherwise granted under Section 
2 of this Policy, whether such Section is ABC 

hereunder or not. 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Bodily injury or property damage arising out of 

any  Airmeet,  Air  Race,  or  Air  Show,  nor  any 
stand used for the accommodation of spectators 
in connection therewith, unless previously agreed 
by AIG. 
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4. szkody osobowe lub majątkowe powstałe w 

wyniku budowy, rozbiórki lub remontu 
budynku(ów),  pasów  startowych  lub 
instalacji, prowadzonych przez ABC lub jego 
kontrahentów albo podwykonawców 
(wykraczające poza zakres rutynowych prac 
konserwacyjnych) 

 
5.  szkody osobowe i majątkowe spowodowane 

przez wszelkie towary lub produkty 
wytwarzane, budowane, modyfikowane, 
naprawiane, serwisowane, sprzedawane, 
dostarczane  bądź  rozprowadzane  przez 
ABC lub w jego imieniu przez jego 
pracowników po tym, jak te towary lub 
produkty przestały być w posiadaniu i pod 
kontrolą ABC, lecz to wyłączenie nie 
obejmuje dostarczania przez ABC jedzenia 
lub napojów w miejscach określonych w 
Polisie. 

 

 
ROZDZIAŁ 2 

 
Na mocy zapisów niniejszego rozdziału AIG odpowiada 
za utratę lub uszkodzenie samolotu lub wyposażenia 
samolotu, nie należącego do ABC, ani przez niego nie 
wynajmowanego czy dzierżawionego, w czasie gdy 
znajdował się na ziemi i był pod opieką, dozorem lub 
kontrolą ABC lub był serwisowany, konserwowany albo 
obsługiwany przez ABC lub jego pracowników. 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE 
ROZDZIAŁU 2: 

 
AIG nie odpowiada za: 

 
a) utratę   lub   uszkodzenie   ubrań,   odzieży 

wierzchniej, rzeczy osobistych lub towarów 
wszelkiego rodzaju, 

 
b)  utratę lub uszkodzenie samolotu, wyposażenia 

samolotu wynajmowanego, wydzierżawionego 
wypożyczanego lub użytkowanego przez. ABC., 

 
c)   utratę lub uszkodzenie samolotu w trakcie lotu, 

zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Umowie. 

4.  Bodily injury or property damage arising out of 
construction of, demolition of or alterations to 
Buildings, Runways, or Installations by the ABC 
or his contractors or sub-contractors (other than 
normal maintenance operations) unless 
previously agreed by AIG. 

 

 
5.   Bodily injury or property damage arising out of 

any goods or products manufactured, 
constructed, altered, repaired, serviced, treated, 
sold, supplied, or distributed by the ABC or his 
employees after such goods or products have 
ceased to be in the possession or under the 
control of the ABC, but this exclusion shall be 
deemed not to apply to the supply, by the ABC, 
of food or drink at the premises specified in the 
Schedule. 

 

 
 
 
 
SECTION 2 

 
Loss of or damage to Aircraft or Aircraft equipment, 
not owned, rented or leased by the ABC, whilst on 
the ground in the care, custody or control of or whilst 
being serviced, handled or maintained by the ABC or 
any servant of the ABC. 
 
 

 
THIS SECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING 
EXCLUSIONS: 
 
 

 
a)   Loss   of   or   damage  to   robes,   wearing 

apparel, personal effects or merchandise of 
any description. 

 
b)  Loss of or damage to Aircraft or Aircraft 

equipment, hired or leased by or loaned to 
the ABC. 

 

 
c) Loss of or damage to any Aircraft while in 

flight as defined. 
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ROZDZIAŁ 3 

Na mocy zapisów niniejszego rozdziału AIG odpowiada 
za szkody osobowe lub majątkowe wynikłe z posiadania, 
używania, konsumpcji, obsługi dowolnych towarów lub 
produktów wytwarzanych, budowanych, zmienianych, 
naprawianych, serwisowanych, obsługiwanych, 
sprzedawanych, dostarczanych, rozprowadzanych przez 
ABC lub w jego imieniu przez jego pracowników, lecz 
tylko w odniesieniu do takich usług, produktów lub 
towarów, które są częścią samolotu lub są używane w 
połączeniu z nim i tylko wtedy, gdy takie produkty, towary 
lub usługi przestały już być pod kontrolą lub w posiadaniu 
ABC. 

 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE 
ROZDZIAŁU 3: 

 
 
AIG nie odpowiada za: 

 
a)   szkody w mieniu ABC albo w mieniu będącym 

pod jego opieką, kontrolą lub dozorem, 
 

b) koszty naprawy lub wymiany jakichkolwiek 
wadliwych produktów lub ich części 
wytwarzanych, budowanych, zmienianych, 
naprawianych, serwisowanych, używanych, 
sprzedawanych, dostarczanych, lub 
rozprowadzanych przez ABC, 

 
c)  szkody wynikłe z wadliwego lub nienależytego 

zaplanowania, wykonania lub nadzorowania lecz 
niniejsze wyłączenie nie dotyczy wynikających z 
tego szkód osobowych lub majątkowych objętych 
niniejszą Polisą, 

 
d) utratę  możliwości  eksploatacji  dowolnego 

samolotu, lecz nie w wyniku jego utraty lub 
uszkodzenia podczas wypadku, który zgodnie z 
niniejszą Polisą stanowiłby podstawę do 
roszczenia. 

 
WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH 
ROZDZIAŁÓW UMOWY 

 
1.   Niniejsza umowa nie obejmuje odpowiedzialności 

za uszkodzenia ciała u jakiejkolwiek osoby, która 
w momencie powstania takiego uszkodzenia jest 
pracownikiem ABC albo działa w jego imieniu, 
albo odpowiedzialności na którą ABC lub AIG 
mogą  być  narażeni  w  związku  z  przepisami 

SECTION 3 

Bodily injury or property damage arising out of the 
possession, use, consumption or handling of any 
goods  or  products  manufactured,  constructed, 
altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or 
distributed by the ABC or his employees, but only in 
respect of such goods or products which form part of 
or are used in conjunction with aircraft, and then only 
after such goods or products have ceased to be in 
the possession or under the control of the ABC. 
 

 
 
 
 
 
THIS SECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING 
EXCLUSIONS: 
 

 
 
 
 

a)  Damage to the property of the ABC or to 

property within his care, custody or control. 
 

b)   The   cost   of   repairing   or   replacing  any 
defective goods or products manufactured, 
constructed, altered, repaired, serviced, 
treated, sold, supplied or distributed by the 
ABC or any defective part or parts thereof. 

 

 
c) Loss arising out of improper or inadequate 

performance, design or specification but this 
exclusion shall be deemed not to apply to 
bodily injury or property damage as ABC 
hereby resulting therefrom. 

 
d) Loss of use of any Aircraft not actually lost or 

damaged in an accident giving rise to a claim 
hereunder. 

 
 

 
EXCLUSIONS APPLICABLE TO ALL SECTIONS 
OF THIS POLICY 
 
1.   This policy does not cover liability for bodily injury 

to any person, who at the time of sustaining such 
injury is engaged in the service of the ABC or 
acting on his behalf, or liability for which the ABC 
or his insurer may be held liable under any 
workmans       compensation,       unemployment 
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prawa o odszkodowaniach dla pracowników, 
zasiłkach dla bezrobotnych, rentach inwalidzkich 
i wszelkimi podobnymi. 

 
2. Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  kosztów 

poniesionych przez kogokolwiek w celu naprawy 
wadliwie wykonanej usługi, także w ramach 
gwarancji lub rękojmi, do których poniesienia 
zobowiązany jest ABC, jego pracownicy 
kontrahenci lub podwykonawcy, lecz to 
ograniczenie nie dotyczy szkód powstałych w 
następstwie wadliwego wykonania usługi. 

 
3.  Niniejsza umowa nie pokrywa odpowiedzialności 

prawnej   przyjętej   przez   Ubezpieczonego  na 
mocy umowy nakładającej wyższą 
odpowiedzialność niż wynikająca z mocy prawa, 
w sytuacji braku umowy. 

 
4.   Niniejsza umowa nie obejmuje odpowiedzialności 

ABC powstałej bezpośrednio lub pośrednio w 
wyniku wojny, inwazji, działań państw obcych, 
działań wojennych (bez względu na to czy wojna 
została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, 
buntu, rewolucji, albo przewrotu wojskowego lub 
zamachu stanu. 

 
5.   Niniejsza umowa nie obejmuje odpowiedzialności 

wynikłej z działań jakiejkolwiek wieży kontroli 
lotów. 

 

 
6. Odpowiedzialność   wynikająca   z   każdego 

rozdziału niniejszej umowy z osobna nie 
obejmuje odpowiedzialności, która byłaby objęta 
przez jakikolwiek inny rozdział umowy, 
niezależnie od tego czy ABC jest lub nie jest 
objęty ubezpieczeniem w ramach tego innego 
rozdziału . 

 
7.   Niniejsza umowa podlega postanowieniom 

Klauzul wyłączających, dołączonych do Polisy. 
 
WYPŁATA KOSZTÓW 

 
Oprócz   sum   ograniczonych  limitami   określonymi   w 
Polisie AIG wypłaci wszelkie sumy poniesione za jego 
zgodą w związku z obroną przed roszczeniami 
wysuniętymi przeciwko ABC, 

 
POD WARUNKIEM 

 
że na żądanie AIG dowolne roszczenie zostanie 
zakwestionowane. 

compensation or  disability benefits law or  any 
similar law. 

 
 
2.   This policy does not cover the cost of making 

good any faulty workmanship for which the ABC, 
his  employees,  contractors  or  subcontractors 
may be liable (but this limitation shall not exclude 
resulting damage arising out of such faulty 
workmanship). 

 
 

 
3.   This policy does not cover liability assumed by 

the ABC by Agreement under any Contract 
unless such liability would have attached to the 
ABC even in the absence of such Agreement. 

 

 
4.  This policy does not cover liability of the ABC 

directly or indirectly occasioned by, happening 
through or in consequence of War, invasions, act 
of foreign enemy, hostilities (whether War be 
declared or not), civil war, rebellion, revolution, 
insurrection or military or usurped power. 

 

 
5.   This policy does not cover liability arising out of 

the operation of an airfield control tower unless 
previously agreed by AIG. 

 

 
6.   Each  section  of  this  Policy  excludes  liability 

which is or would be covered under any other 
section of the Policy, whether such other section 
is ABC hereunder or not. 

 

 
7.   This Policy is  subject to the attached Nuclear 

Risks Exclusion Clause. 
 
PAYMENT OF COSTS 

 
In addition to the limits set out in the Schedule, AIG 
will pay all legal and other costs incurred with their 
consent in the defence of any claim made against the 
ABC, 
 
PROVIDED THAT 

 
in the event of their requiring any claim to be 
contested 
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a)   Jeżeli   roszczenie  w o b e c  A B C  

z o s t a n i e  skutecznie oddalone,  AIG   
zwróci  wszelkie  opłaty,  koszty  i wydatki 
poniesione przez ABC w związku z tym, lecz 
tylko do wysokości sum ubezpieczonych zgodnie 
z niniejszą Polisą. 

 
b)   Jeżeli dla zaspokojenia jakiegoś roszczenia ABC 

musi wypłacić kwotę przewyższającą sumę 
ubezpieczenia, AIG zwróci poniesione w związku 
z tym roszczeniem opłaty, koszty i wydatki w 
proporcji, w jakiej pozostaje wynikająca z 
niniejszej Polisy suma ubezpieczenia do kwoty, 
jaką musiałaby być wypłacona dla zaspokojenia 
tego roszczenia. 

 
DEFINICJE: 

 
Dla potrzeb niniejszej umowy wprowadzono następujące 
definicje: 

1. Wypadek  -  oznacza  wypadek  lub  serię 
wypadków powstałych w następstwie jednego 
wydarzenia. 

 

 
2. Lot – oznacza okres rozpoczynający się w 

momencie, gdy samolot znajdzie się na pasie 
startowym i trwający, dopóki nie opuści pasa 
startowego po wylądowaniu. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. ABC jest zobowiązany do niezwłocznego, 

zawierającego wszelkie istotne szczegóły, 
pisemnego powiadomienia AIG o nastąpieniu 
jakiegokolwiek  wypadku  mogącego  dać 
podstawę roszczenia na mocy niniejszej umowy 
ubezpieczenia, albo o otrzymaniu przez ABC 
powiadomienia o wysunięciu, lub jakimkolwiek 
dalszym postępowaniu dotyczącym takiego 
roszczenia. 

 

 
2.  Wszelkie powiadomienia zgodnie z powyższym 

przepisem mają być przekazywane do AIG. 
 
 

3.   Jeśli  jakiekolwiek  roszczenie  podlegające  tej 
Polisie jest również w całości lub części 
pokrywane przez inne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność 
AIG   będzie   ograniczona   do   proporcjonalnej 

a)   If the claim be successfully resisted by the 
ABC the AIG will pay all costs, charges and 
expenses incurred by the ABC in connection 
therewith up to but not exceeding the sum 
ABC under this Policy. 

 
b) If a payment exceeding the sum ABC has to 

be made to dispose of a claim, the liability of 
AIG to pay any costs, charges and expenses 
in connection therewith shall be limited to 
such proportion of the said costs, charges 
and expenses as the sum ABC by this Policy 
bears to the amount paid to dispose of the 
claim. 

 
DEFINITIONS: 
 
 

 
1. Accident.     The  word  "accident"  shall  be 

understood to mean an accident or series of 
accidents arising out of one event or occurrence. 

 
2.  Flight.   The term "in flight" means the time 

commencing with the actual take off run of the 
aircraft and continuing thereafter until it has 
completed its landing run. 

 

 
GENERAL CONDITIONS: 

 
1.   Upon the happening of any accident likely to give 

rise to a claim under this Policy or upon the 
receipt by the ABC of notice of any claim or of 
any other subsequent proceedings, notice in 
writing with full particulars shall be given to AIG 
as soon as possible after the same shall come to 
the knowledge of the ABC or the ABC's 
representative.      Every  letter,  claim,  writ, 
summons or process shall be forwarded to AIG 
immediately on receipt by the ABC. 

 
2.   All notices as specified above shall be given by 

the ABC to AIG 
 

 
3.   If any claim under this Policy is also covered in 

whole or in part by any other insurance, the 
liability of AIG shall be limited to their rateable 
proportion of such claim. 
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części takiego roszczenia w stosunku, w jakim 
pozostają do siebie sumy ubezpieczenia. 

 

4. Jeśli  ABC  wysunie  w  stosunku  do  AIG 
jakiekolwiek roszczenie o zwrot wypłaconego 
odszkodowania lub poniesionych kosztów, o 
których mowa w rozdziale Wypłata Kosztów, 
wiedząc, ze jest ono fałszywe bądź z zamiarem 
wyłudzenia odszkodowania, będzie to stanowiło 
ważny powód, dla którego Ubezpieczyciel 
będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia w trybie natychmiastowym . 

 
5.  

 
Jeśli niniejsza umowa zostanie rozwiązana przez 
którąkolwiek ze stron, AIG zachowa otrzymaną 
składkę  za  okres,  przez  jaki  niniejsza  umowa 
była ważna, obliczoną na zasadzie pro-rata. W 
każdym przypadku rozwiązanie umowy nie 
zwalnia AIG z obowiązku wypłaty 
odszkodowania, do którego byłaby zobowiązana 
na  mocy  tej  Umowy  za  szkodę  powstałą  w 
trakcie trwania ważności. 

 

 
 
6.  Prawo ABC do otrzymania odszkodowania na 

mocy niniejszej umowy poprzedzone jest 
następującymi warunkami: 

 
a)   Jeśli po zawarciu u m o w y  

ubezpieczenia uległo zmianie ryzyko 
związane z okolicznościami 
przekazanymi AIG przez ABC przed 
zawarciem umowy, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym na piśmie AIG 

 
 

b) ABC nie weźmie na siebie żadnej 
odpowiedzialności ani  nie  przyzna  się, 
nie uczyni żadnej propozycji, czy 
obietnicy, ani nie wypłaci żadnych kwot 
bez pisemnej zgody AIG. AIG będzie 
mieć prawo, jeśli taka będzie jego wola, 

4.   If the ABC shall make any claim knowing the 
same to be false or fraudulent as regards amount 
or otherwise, this Policy shall become void, and 
all claims hereunder shall be forfeited. 

 

 
 
 
 
 
5.    
 

If the Policy shall be cancelled by the ABC the 
AIG shall retain the earned premium hereon for 
the period that this Policy has been in force 
calculated in accordance with the basis in the 
Schedule, or the short rate proportion of the 
minimum premium, calculated in accordance with 
the customary scale whichever is the greater.If 
the Policy shall be cancelled by AIG they shall 
retain the earned premium hereon for the period 
that this Policy has been in force, calculated in 
accordance with the basis in the Schedule or pro 
rata of the minimum premium whichever is the 
greater.   

 
 
6.   It is a condition precedent to the right of the ABC 

to be indemnified under this Insurance that 
 

 
a)   If after this Insurance has been effected, the 

risk  is  materially  altered,  such  alterations 
must be notified in writing to the AIG 
immediately. 

 
b) No  liability shall  be  admitted and  no 

admission, arrangement, offer, promise or 
payment shall be made by the ABC without 
the written consent of AIG, who shall be 
entitled, if they so desire, to take over and 
conduct in the name of the ABC the defence 
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przejąć i poprowadzić obronę dowolnego 
roszczenia albo we własnym interesie 
zaskarżyć dowolne roszczenie o 
odszkodowanie czy w jakikolwiek sposób 
skierowane przeciwko osobie trzeciej i 
będzie  miał  pełną  swobodę  we 
wszystkich  negocjacjach, 
postępowaniach czy ugodach 
dotyczących dowolnego roszczenia, zaś 
ABC przekaże do AIG wszelkie istotne 
dla sprawy informacje i udzieli jemu 
wszelkiej żądanej pomocy. W takim 
przypadku AIG przejmie na siebie pełną 
odpowiedzialność za dodatkowe 
negatywne skutki finansowe podjętych 
przez niego czynności. 

 
c)  ABC będzie wykazywał należytą troskę 

dopilnowując, by wszelkie drogi, 
pomieszczenia, maszyny, urządzenia i 
części  wyposażenia  używane  przez 
niego podczas prowadzenia działalności 
były bezpieczne, sprawdzone i 
odpowiednie dla celu, do jakiego są 
używane i żeby wszelkie zabezpieczenia 
i środki ostrożności mogące zapobiec 
wypadkom były zawsze dostępne i 
używane, o ile ABC, będzie miał na to 
wpływ i będzie mu można przypisać 
odpowiedzialność. 

 
d)  ABC będzie działał zawsze zgodnie z 

wszelkimi przepisami lotniczego prawa 
międzynarodowego i norm IATA oraz z 
przepisami  polskiego  kodeksu 
cywilnego. 

 
7.  Bez względu na liczbę osób objętych ochroną 

ubezpieczeniową na bazie niniejszej umowy lub 
innych klauzul stanowiących integralną część 
niniejszej umowy, odpowiedzialności AIG w 
żadnym przypadku nie może przekroczyć limitu 
odpowiedzialności zgodnie z Polisą. 
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of any claim or to prosecute in the name of 
the ABC for their own benefit any claim for 
indemnity or damages or otherwise against 
any third party, and shall have full discretion 
in the conduct of any negotiations or 
proceedings or the settlement of any claim, 
and the ABC shall give all such information 

and assistance as AIG may require. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c)   The ABC shall and will at all times exercise 

reasonable care in seeing that the ways, 
implements, plant, machinery and appliances 
used in the ABC's business are substantial 
and sound and in proper order, and fit for the 
purpose for which they are used, and that all 
reasonable safeguards and precautions 
against accidents are provided and used. 

 
 
 
 
 
 
 

(d)  The ABC shall comply with all International 
and  Government  Regulations,  IATA 
standards and Civil Instructions. 

 
 

 
7.   Notwithstanding  the  inclusion  herein  of  more 

than one ABC, whether by endorsement or 
otherwise, the total liability of the AIG in respect 
of any or all ABCs shall not exceed the limit(s) of 
liability stated in this Policy. 
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