CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
DO POLISY NR 320000116845
Niniejszym Certyfikatem AVIVA TUO S.A. potwierdza zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z poniższym:
Ubezpieczający

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

Okres ubezpieczenia

: 1.01.2018 – 31.12.2018

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Warunki ubezpieczenia:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
przyjęte Uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych S. A. z dnia 22 grudnia 2016 roku.
Klauzula nr 1
Szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady oraz
ich terytoriów zależnych
Klauzula Nr 3
Szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego (OC pracodawcy)
Klauzula nr 4
Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
Klauzula nr 5
Szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki,
czyszczenia, naprawy lub innej czynności o podobnym
charakterze
Klauzula nr 6
Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby
objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o
podobnym charakterze
Klauzula nr 7
Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców
osób objętych ubezpieczeniem
Klauzula nr 8
Szkody powstałe w związku z organizacją imprez
Klauzula nr 9
Szkody wynikłe z wycieku, emisji, ulotnienia się lub innej formy
przedostania się do wody, gruntu lub powietrza substancji
niebezpiecznych
Klauzula nr 12
Szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi
do używania odbiorcy
Klauzula nr 13
Szkody
wyrządzone
wskutek
wadliwości
rzeczy
wyprodukowanych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn
i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, naprawionych
lub serwisowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
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(klauzula maszynowa)
Klauzula nr 14
Szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku wadliwości
produktu końcowego powstającego dopiero przez połączenie
lub zmieszanie produktów wprowadzonych do obrotu przez
osoby objęte ubezpieczeniem z innymi wyrobami lub w wyniku
dalszej obróbki produktów wprowadzonych do obrotu przez
osoby objęte ubezpieczeniem (klauzula połączenia/obróbki)
Klauzula nr 15
Szkody polegające na poniesieniu przez osoby trzecie kosztów
usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwego produktu
oraz kosztów montażu, umocowania lub położenia produktu
pozbawionego wad
Klauzula nr 17
Czyste straty finansowe
Klauzula nr 18
Szkody powstałe wskutek utraty rzeczy (w odniesieniu do
mienia, o którym mowa w klauzuli nr 5).
Zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa - zgodnie z wyżej
wymienionymi
Ogólnymi
Warunkami
Ubezpieczenia
z rozszerzeniem zakresu o w/w klauzule oraz dodatkowo:
- OC za szkody wyrządzone podwykonawcom przez
Ubezpieczającego
- OC za szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach
w trakcie wykonywania prac lub usług przez
Ubezpieczonego,
- OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych
- OC za szkody wyrządzone wskutek cofnięcia się cieczy
z urządzeń kanalizacyjnych oraz wszelkie inne szkody
polegające na zalaniu,
- OC za szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub
urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych
lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub
poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń;
- OC za produkt i wykonane usługi (w tym usługi serwisowe)
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści umowy,
- OC z tytułu prac serwisowych
- OC Depozytariusza (*)
(*) Przez OC depozytariusza rozumie się odpowiedzialność za
szkody w rzeczach powierzonych Ubezpieczonemu do
naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych
w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego,
z włączeniem szkód powstałych podczas:
a). przemieszczania pojazdów po terenie serwisu (garaży),
b). dokonywania jazd próbnych przez uprawnionych
pracowników poza terenem serwisu w odległości 20 km,
z wyłączeniem:
a) szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie
polisy majątkowej, kradzieży z włamaniem, rabunku
i wandalizmu,
b) szkód
powstałych
w
pojazdach
sprzedanych,
odprowadzonych lub dostarczonych, po oddaniu
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kluczyków klientowi.
Ubezpieczona odpowiedzialność rozpoczyna się w momencie
przyjęcia rzeczy i trwa, aż do chwili jej wydania.
- OC za szkody polegające na pokryciu kosztów pojazdu
zastępczego tej samej klasy będących następstwem szkody
objętej zakresem ubezpieczenia - zakres terytorialny RP
- OC za szkody polegające na pokryciu będących następstwem
szkody objętej zakresem ubezpieczenia kosztów holowania
auta do najbliższego serwisu - zakres terytorialny
obejmujący teren RP
- Regresowane szkody spowodowane osobom trzecim przez
pracowników ubezpieczonych firm podczas dokonywania
jazd próbnych poza serwisem a objętych obowiązkowym
ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu.
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia

Suma Gwarancyjna:

Ubezpieczona działalność:

dealer pojazdów samochodowych, usługi serwisowe,
blacharsko-lakiernicze,
sprzedaż
części
zamiennych
i akcesoriów, transport międzynarodowy pasażerski, działalność
turystyczna, wynajem samochodów, usługi assistance, wynajem
nieruchomości, prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Zakres terytorialny:

Polska + Europa

Franszyza redukcyjna:

500,00 PLN ma wypadek (tylko w szkodach rzeczowych oraz w
odniesieniu do klauzul nr 1, 13,14,15,17 - 5% odszkodowania,
minimum 500,00 PLN, ale nie więcej niż 10.000,00 PLN - na
wypadek

Postanowienia dodatkowe:

Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za
szkody, które są lub powinny być objęte w ramach ubezpieczeń
obowiązkowych lub zawodowych

____________________________
Upoważniony przedstawiciel
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Warszawa 15 grudnia 2017 r
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