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Ubezpieczyciel 

 

TUiR Allianz Polska S.A. 

ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa 

Pośrednik 
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. 
 

 

Ubezpieczający BIACOMEX S.A.  

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1  
REGON: 050554320  
NIP: 5420200866 

Ubezpieczony BIACOMEX S.A.  
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1  
REGON: 050554320  
NIP: 5420200866 

Ubezpieczona działalność Dealer pojazdów samochodowych, usługi serwisowe, blacharsko-lakiernicze, sprzedaż części 
zamiennych i akcesoriów, działalność turystyczna w zakresie działalności biurowej, wynajem 
samochodów, usługi assistance, wynajem nieruchomości, transport krajowy i międzynarodowy 
pasażerski w zakresie działalności biurowej, stacja kontroli pojazdów. 

Okres ubezpieczenia Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Ogólne warunki 
ubezpieczenia 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla Klientów Korporacyjnych 
zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 48/2022 (o.w.u.) wraz z 
Postanowieniami dodatkowymi. 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (reżim deliktowy i kontraktowy) za Szkody 
wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 
posiadaniem mienia,  które jest wykorzystywane w takiej działalności, w zakresie szkód 
rzeczywistych (damnum emergens) jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), obejmująca między 
innymi: 

• odpowiedzialność za Szkody osobowe lub Szkody rzeczowe wynikające z (?) wady Produktu 

lub Usługi lub dostarczenia Produktu lub Usługi innych niż zamówione; 

• odpowiedzialność za Szkody osobowe wynikające z zatrucia Produktem wprowadzonym do 
obrotu przez Ubezpieczonego; 

• odpowiedzialność za Szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, a także winy umyślnej, 

o ile nie dotyczy ona zachowania Reprezentantów ubezpieczonego; 

• odpowiedzialność za Szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym 
charakterze; 

• odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody wyrządzone przez jego Podwykonawców (w 

tym dalszych podwykonawców), przy czym Allianz rezygnuje z prawa do dochodzenia 
roszczenia zwrotnego, które przysługiwałoby Ubezpieczonemu w stosunku do Podwykonawcy 
odpowiedzialnego za Szkodę (rezygnacja z prawa do regresu), w przypadku gdy łączna 
wartość roszczeń zwrotnych wynikających z tego Wypadku ubezpieczeniowego nie przekracza 
kwoty 1 000 000 PLN; 

• odpowiedzialność za Szkody powstałe na skutek zapłacenia kary umownej, do zapłacenia 

której Poszkodowany został zobowiązany wskutek powstania Szkody rzeczowej lub Szkody 
osobowej objętej Umową ubezpieczenia; 

• odpowiedzialność za Szkody wyrządzone innym Ubezpieczonym na podstawie tej samej  
Umowy ubezpieczenia oraz za Szkody wyrządzone Podwykonawcom przez Ubezpieczonego; 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach (także 
podziemnych) podczas prac lub usług wykonywanych przez Ubezpieczonego; 

• odpowiedzialność za Szkody wodno-kanalizacyjne, awarie instalacji klimatyzacyjnych, w tym 
spowodowane cofnięciem się cieczy w systemach kanalizacyjnych; 

• odpowiedzialność za Szkody wyrządzone przez prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, z 

wyłączeniem prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych; 

• odpowiedzialność za Szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne lub kafary, z wyłączeniem 
Szkód wynikających z wibracji;  



 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

NR 650-22-430-05959861 
 

 

  
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). 
Strona 2 z 3 

 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez 

niepodlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe, w których liczba uczestników imprezy nie 
przekracza 7 500 osób oraz z wyłączeniem imprez związanych ze sportami motorowymi; 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane podczas prac ładunkowych, w szczególności za 
szkody w mieniu będącym przedmiotem załadunku lub wyładunku; 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy 

wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, o ile nie podlegają one 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego; 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane przeniesieniem ognia; 

• odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody spowodowane przez pracowników podczas 

podróży służbowych na terenie całego świata, z wyłączeniem jednak szkód powstałych na 
terytorium USA, Kanady i ich terytoriów zależnych; 

• odpowiedzialność za Szkody spowodowane podczas targów, wystaw lub konferencji; 

• odpowiedzialność w zakresie faktycznych kosztów odtworzenia utraconych, zniszczonych lub 
zagubionych dokumentów, 

zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, z włączeniem wymienionych poniżej klauzul. 

Zakres terytorialny Cały Świat z wyłączeniem USA. Kanady I ich terytoriów zależnych  

 
Suma gwarancyjna  Franszyza redukcyjna 

Zakres 

OC związana z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem  5 000 000 PLN 1 000 PLN 

Włączenie do ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej  
(Załącznik nr 2 do o.w.u.) 

30 000 PLN nie dotyczy 

Zakres Podlimity Franszyza redukcyjna 

Odpowiedzialność za Czyste Straty Finansowe 1 000 000 PLN 10% minimum 2 000 PLN 

Odpowiedzialność za Szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z 
wady Produktu. 

5 000 000 PLN 1 000 PLN 

Odpowiedzialność za Szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z 

wady Usługi lub dostarczenia Usługi innej niż zamówiona 
5 000 000 PLN 1 000 PLN 

Klauzula nr 1 - Włączenie odpowiedzialności za Szkody powstałe 
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 
wyłączeniem terytorium USA, Kanady i ich terytoriów zależnych 

5 000 000 PLN 1 000 EUR 

Klauzula nr 3 - Włączenie odpowiedzialności za Szkody rzeczowe 
w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej umowy uprawniającej 
Ubezpieczonego do korzystania z rzeczy. Modyfikacja klauzuli nr 
3 - Ochroną ubezpieczeniową określoną w klauzuli nr 3 zawartej 

w Załączniku nr 1 do O.W.U., obejmuje się również Szkody 
Rzeczowe w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym. W 
powyższym zakresie nie stosuje się wyłączenia ust. 2 pkt 4 klauzuli 
nr 3. 
 

2 500 000 PLN 1 000 PLN 

Klauzula nr 4 - Włączenie odpowiedzialności za Szkody rzeczowe 
w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub 
kontrolą Ubezpieczonego, w szczególności udostępnionych lub 
przekazanych Ubezpieczonemu w celu wykonania umowy. 
Modyfikacja  w klauzuli nr 4 – Nie stosuje się postanowień 

określonych w ust. 4 pkt 2 klauzuli nr 4 zawartej w Załączniku nr 1 
do O.W.U 
 

2 500 000 PLN 1 000 PLN 
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Klauzula nr 5 - Włączenie odpowiedzialności za Szkody osobowe 

wynikające z wypadku przy pracy w rozumieniu Ustawy 
wypadkowej lub Szkody rzeczowe wyrządzone Pracownikom 
Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem obowiązków na 
jego rzecz. Modyfikacja  w klauzuli nr 5 - Szkody w pojazdach 
pracowników - Inaczej niż stanowi ust. 2 pkt 2) klauzuli nr 5 
zawartej w Załączniku nr 1 do O.W.U. na mocy tej klauzuli włącza 
się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność 

Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe w pojazdach 
mechanicznych stanowiących własność Pracowników 
Ubezpieczonego lub ich Osób bliskich. 
 
 
 
 

 

5 000 000 PLN 1 000 PLN 

Klauzula nr 6 - Włączenie odpowiedzialności za Szkody osobowe 
lub Szkody rzeczowe powstałe na skutek emisji, wycieku, uwalnia-
nia się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub 
gruntu Substancji niebezpiecznych  

2 500 000 PLN 10% minimum 5 000 PLN 

Klauzula nr 8 - Rozszerzenie odpowiedzialności za Szkody ponie-

sione przez Poszkodowanego w związku z Wprowadzeniem przez 
Ubezpieczonego Produktu do obrotu 

1 000 000 PLN 10% minimum 2 000 PLN 

Klauzula nr 9 - Rozszerzenie odpowiedzialności o koszty poniesio-
ne przez Poszkodowanego  na usunięcie, demontaż lub odsłonię-
cie wadliwych Produktów po raz pierwszy oraz na montaż Produk-
tów wolnych od wad.  

1 000 000 PLN 10% minimum 5 000 PLN 

Szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez nie 
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

1 000 000 PLN 1 000 PLN 

 

 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia i stanowi wyłącznie wyciąg 
wybranych postanowień umowy ubezpieczenia i nie może być traktowany jako źródło interpretacji istniejącej ochrony 
ubezpieczeniowej. Jedynym wiążącym dokumentem, określającym całość zakresu i postanowień jest polisa nr 650-22-430-05959861 
wraz z mającymi zastosowanie OWU i ewentualnymi dodatkami. 
 
Podpisano w Warszawie, dnia 3 stycznia 2023r.  

 
 

 
 

............................................................................. 
Iwona Marcinkiewicz 

Underwriter                                                                                                      

TUiR Allianz Polska SA 
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Paweł Cirkot 

Starszy Specjalista ds. Oceny Ryzyka 

Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 
TUiR Allianz Polska SA 

 


