
 

 

 

 

 

Ryzyko 

OC z tytułu deliktu i kontraktu 

OC najemcy nieruchomości  

OC z tytułu szkód powstałych po wykonaniu usługi, b
następstwem jej wadliwości  

OC za podwykonawców, z wyłączeniem prawa do regresu 

OC wzajemną, w przypadku objęcia ochroną
Ubezpieczonych  

OC za szkody powstałe w związku z podróżami słu

OC z tytułu organizowania imprez 

OC za szkody związane z ryzykiem cofnięcia si
kanalizacyjnych 

OC za szkody wyrządzone przez pojazdy, które nie podlegaj
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

OC za szkody wyrządzone podczas załadunku lub wyładunku

OC za szkody w instalacjach podziemnych 

OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach 
i konferencjach 

Ryzyko 

Szkody powstałe na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i

Czyste Szkody Majątkowe 

Szkody w rzeczach ruchomych: wziętych w najem
przedmiotem usługi, przekazanych Ubezpieczonemu w celu 
przechowania, znajdujących się w jego pieczy lub pod kontrol

Szkody wynikające z niedostarczenia energii lub dostarczenia
o niewłaściwych parametrach 

Klauzula pomieszania, połączenia lub przetworzenia Produktu

Klauzula demontażu i zastąpienia 

Klauzula maszynowa 

Odpowiedzialność za Szkody Wyrządzone przez Reklam

ZAKRES PODSTAWOWY

ZAKRES ROZSZERZONY

business.prOteCt

Miejsce w OWU OC „business.prOteCt”

§2 ust. 8 OWU 

§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalno

OC z tytułu szkód powstałych po wykonaniu usługi, będących w ramach Działu II OWU 
z tytułu prowadzenia działalno

czeniem prawa do regresu  § 2 ust. 10 pkt 2 OWU 

cia ochroną ubezpieczeniową kilku §2 ust. 11 OWU 

żami służbowymi § 9 OWU 

§ 10 OWU 

ęcia się cieczy w urządzeniach 
§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalno

dzone przez pojazdy, które nie podlegają § 8 ust 1 pkt a ppkt pierwszy OWU

załadunku lub wyładunku brak wyłączenia w OWU 

brak wyłączenia w OWU 

zku z udziałem w targach, wystawach  
§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalno

Miejsce w OWU OC „business.prOteCt”

jednoczonych Ameryki i Kanady Klauzula nr 1 

Klauzula nr 3 

ętych w najem, będących 
przekazanych Ubezpieczonemu w celu 

 w jego pieczy lub pod kontrolą 
Klauzule nr 4a, 4b, 4c 

ce z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii  Klauzula nr 5 

czenia lub przetworzenia Produktu Klauzula nr 6 

Klauzula nr 7 

Klauzula nr 8 

dzone przez Reklamę Klauzula nr 9 

ZAKRES PODSTAWOWY 

ROZSZERZONY 

 
business.prOteCt  

Miejsce w OWU OC „business.prOteCt”  

§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalności) 

w ramach Działu II OWU – Odpowiedzialność Cywilna  
z tytułu prowadzenia działalności i posiadania rzeczy 

§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalności) 

§ 8 ust 1 pkt a ppkt pierwszy OWU 

§1 OWU (definicja Ubezpieczonej Działalności) 

Miejsce w OWU OC „business.prOteCt”  
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OWU OC z dnia 01.12.2012 – poprzednia regulacja

Koszty obrony prawnej - § 8 ust 1 pkt 3 

Definicja pracownika - §19 ust 2 

Definicja produktów Ubezpieczającego - §2 pkt 6

Definicja wypadku objętego umową - §2 pkt 12
Klauzula OC nr 021: Klauzula szkód seryjnych

Wyłączenie roszczeń wykraczających poza zakres 
odpowiedzialności cywilnej ustawowej -  § 10 ust. 1 pkt 2 i kar 
umownych - § 10 ust. 4 

Zakres terytorialny: Polska - §10 ust. 5 

Dział III: OC za szkody wyrządzone przez treść

Dział IV: OC najemcy nieruchomości 

Dział VI: Odpowiedzialność za Dzieło Ukończone

Klauzula OC nr 001: szkody wyrządzone przez pojazdy 
niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno
cywilnej 

Klauzula OC nr 002: szkody powstałe podczas operacji załadunku 
i rozładunku środków transportu 

Klauzula OC nr 003, 004, 005 

Rozszerzona definicja Ubezpieczającego - §7 
Klauzula OC nr 006b: OC podwykonawców, bez prawa regresu

Klauzula OC nr 008: szkody w wartościach pienięż
wartościowych itp. 

Klauzula nr 10a i 10b: Dodatkowo Ubezpieczeni i OC wzajemna

Klauzula OC nr 011: Klauzula odpowiedzialnoś
szkody wyrządzone podczas podróży służbowych

Klauzula OC nr 012: OC wynajmującego 

Klauzula OC nr 013 : Klauzula automatycznego wł
lokalizacji 

Klauzula nr 015a i 015b – czyste straty finansowe

Klauzula OC nr 016a: Klauzula odpowiedzialno
szkody z tytułu organizowania imprez z wyłączeniem imprez
masowych 

Klauzula OC nr 020: Klauzula sprzedawców 

Klauzula OC nr 022: Klauzula ubezpieczenia kosztów wycofania 
produktów z rynku 

Zmiany w zakresie ubezpieczenia pomiędzy OWU OC z dnia 01.12.2012 

a OWU OC

business.prOteCt

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii  pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch S
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poprzednia regulacja  business.prOteCt –  

Koszty Pomocy Prawnej – §5 ust 3 w zw. z §1 (Definicje) 

Definicja Pracownika - §1 

§2 pkt 6 Definicja Produktu - §1 

§2 pkt 12 
Klauzula OC nr 021: Klauzula szkód seryjnych 

Definicja Zdarzenia - §1 

ących poza zakres 
§ 10 ust. 1 pkt 2 i kar 

Wyłączenie roszczeń wykraczających poza zakres 
przepisami prawa, w tym kar umownych (chyba 
odpowiedzialność istniałaby pomimo braku umowy) 

Zakres terytorialny: cały świat, bez USA i Kanady

dzone przez treść reklamy Klauzula nr 9: Szkody Wyrządzone Przez Tre

Definicja Ubezpieczonej Działalności 

ńczone Ochrona w ramach Działu II OWU 
z tytułu prowadzenia działalności i posiadania rzeczy

ądzone przez pojazdy 
zkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności Ochrona na podstawie §8 ust 1 ppkt 1

Klauzula OC nr 002: szkody powstałe podczas operacji załadunku 
Ochrona na podstawie §8 ust 1 ppkt a.

Ochrona w ramach OWU (brak wyłączenia)

 pkt 4 
: OC podwykonawców, bez prawa regresu Osoby objęte ubezpieczeniem - §2 ust 10

ciach pieniężnych, papierach Możliwość rozszerzenia zakresu w ramach Klauzuli nr 4c

Klauzula nr 10a i 10b: Dodatkowo Ubezpieczeni i OC wzajemna Odpowiedzialność wzajemna - §2 ust 11

Klauzula OC nr 011: Klauzula odpowiedzialności cywilnej za 
żbowych Ochrona na podstawie §8 ust 1 ppkt 2

Definicja Ubezpieczonej Działalności 

go włączenia nowych W przypadku nieokreślenia ubezpieczonych lokalizacji w polisie 
automatycznie, bez potrzeby włączania klauzuli

czyste straty finansowe Klauzula nr 3 – Czyste Szkody Majątkowe

Klauzula OC nr 016a: Klauzula odpowiedzialności cywilnej za 
ączeniem imprez Ochrona na podstawie §10 

Ochrona na podstawie §13 

Klauzula OC nr 022: Klauzula ubezpieczenia kosztów wycofania Klauzula spoza OWU 

Zmiany w zakresie ubezpieczenia pomiędzy OWU OC z dnia 01.12.2012 

a OWU OC business.prOteCt 
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ci wynosi 197.118.478 GBP. 

ądzie Rejonowym dla m. st. 
siedziba główna: ul. Marszałkowska 111,  

icy-polish 

 nowa regulacja 

§5 ust 3 w zw. z §1 (Definicje)  

ących poza zakres określony 
przepisami prawa, w tym kar umownych (chyba że 

 istniałaby pomimo braku umowy) -  §6 ust. 3 

wiat, bez USA i Kanady - §2 ust. 12 

ądzone Przez Treść Reklamy 

ści - §1 pkt 5 

Działu II OWU – Odpowiedzialność Cywilna  
ści i posiadania rzeczy 

8 ust 1 ppkt 1 

8 ust 1 ppkt a. 

ączenia) 

§2 ust 10 

ramach Klauzuli nr 4c 

§2 ust 11 

ppkt 2 

ści - §1 pkt 4 

lenia ubezpieczonych lokalizacji w polisie – 
ączania klauzuli 

ątkowe 

Zmiany w zakresie ubezpieczenia pomiędzy OWU OC z dnia 01.12.2012  


