
KLAUZULA NR 1 
ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO
Odmiennie od postanowień pkt 6. OWU uzgodniono, iż umowa ubezpie-
czenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyni-
kające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych w związku ze 
świadczeniem usług w budownictwie,  wykonywanych na terytorium całego 
świata, z wyłączeniem roszczeń które:
1.1. dotyczą odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego wynikającej 

z czynności zawodowych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną 
ubezpieczonego zarejestrowaną lub prowadzącą działalność w USA, ich 
terytoriach zależnych lub Kanadzie; 

1.2. wynikają z czynności zawodowych doradztwa lub opiniowania 
w zakresie prawa obowiązującego w USA, ich terytoriach zależnych 
lub Kanadzie albo które są dochodzone na podstawie amerykańskich 
ustaw: o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników z 1974 r., o obrocie 
papierami wartościowymi z 1934 r. oraz o organizacjach przestępczych 
i skorumpowanych z 1961 r. wraz z wszelkimi zmianami do nich;

1.3. wynikają z czynności zawodowych wykonywanych na rzecz podmiotów 
zarejestrowanych lub osób mających miejsce zamieszkania w USA, ich 
terytoriach zależnych lub Kanadzie lub w związku z ich faktyczną obec-
nością na tym terytorium; 

1.4. wynikają z czynności zawodowych wykonywanych w USA, ich teryto-
riach zależnych lub Kanadzie.

KLAUZULA NR 2 
SZKODY W RZECZACH RUCHOMYCH POWIERZONYCH 
UBEZPIECZONEMU
1. Odmiennie od postanowień pkt 10.5. OWU uzgodniono, iż umowa 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkody w rzeczach ruchomych należących do osób trzecich – w tym 
za utratę tych rzeczy – używanych przez ubezpieczonego na podstawie 
jakiegokolwiek tytułu prawnego, albo w jakimkolwiek innym celu odda-
nych ubezpieczonemu w pieczę, dozór lub pod kontrolę.

2. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że 
umowa ubezpieczenia nie obejmuje także roszczeń z tytułu odpowie-
dzialności za szkody:
2.1. w danych, dokumentach i nośnikach danych;
2.2. w zakresie, w jakim rzecz dotknięta szkodą była objęta umową 

ubezpieczenia mienia zawartą przez ubezpieczonego nawet jeśli 
wysokość szkody nie przekraczała franszyzy lub udziału własnego 
w takiej umowie;

2.3. w przedmiotach ze szkła lub elementach szklanych;
2.4. w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu albo w rzeczach 

w nich pozostawionych;
2.5. w rzeczach przyjętych do przewozu lub będących przedmiotem 

czynności spedycyjnych;
2.6. w gotówce, kartach płatniczych, czekach, metalach szlachetnych, 

kamieniach szlachetnych, wyrobach z tych metali lub kamieni, 
papierach wartościowych ani dziełach sztuki;

2.7. spowodowane używaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznacze-
niem lub instrukcją.

KLAUZULA NR 3  
KOSZTY ODTWORZENIA DANYCH
Odmiennie od postanowień pkt 10.5. OWU uzgodniono, iż umowa ubezpie-
czenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu kosztów 
odtworzenia danych zgromadzonych w pamięci komputera lub na wszel-
kiego typu nośnikach.

KLAUZULA NR 4A 
ZANIECZYSZCZENIE LUB SKAŻENIE ŚRODOWISKA – 
ZDARZENIA NAGŁE ALBO STOPNIOWE
1. Odmiennie od postanowień pkt 10.6. OWU uzgodniono, iż umowa 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkodę, która wyniknie z zanieczyszczenia lub skażenia jakie-
gokolwiek elementu środowiska, w tym powietrza, wody, gruntu lub 
obiektu budowlanego wskutek niezamierzonego, niespodziewanego 
i możliwego do zidentyfikowania zdarzenia, zachodzącego w całości 
w określonym miejscu i czasie nagle albo stopniowo.

2. Ubezpieczyciel potwierdza, iż zgodnie z pkt 9. OWU zwróci ubezpie-
czonemu poniesione przez niego po powstaniu szkody objętej ubez-
pieczeniem koszty usunięcia lub neutralizacji zanieczyszczenia lub 
skażenia jakiegokolwiek elementu środowiska, w tym powietrza, 
wody, gruntu lub obiektu budowlanego w celu zapobieżenia szkodzie 
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, choćby 
okazały się bezskuteczne.

3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa 
ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za 
szkody powstałe w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie lub 
dochodzonych na podstawie prawa materialnego obowiązującego 
w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie.

KLAUZULA NR 4B 
ZANIECZYSZCZENIE LUB SKAŻENIE ŚRODOWISKA – 
ZDARZENIA NAGŁE
1. Odmiennie od postanowień pkt 10.6. OWU uzgodniono, iż umowa 

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego 
za szkodę, która wyniknie z zanieczyszczenia lub skażenia jakiegokol-
wiek elementu środowiska, w tym powietrza, wody, gruntu lub obiektu 
budowlanego wskutek nagłego, niezamierzonego, niespodziewanego 
i możliwego do zidentyfikowania zdarzenia, zachodzącego w całości 
w określonym miejscu i czasie.

2. Ubezpieczyciel potwierdza, iż zgodnie z pkt 9. OWU zwróci ubezpie-
czonemu poniesione przez niego po powstaniu szkody objętej ubez-
pieczeniem koszty usunięcia lub neutralizacji zanieczyszczenia lub 
skażenia jakiegokolwiek elementu środowiska, w tym powietrza, 
wody, gruntu lub obiektu budowlanego w celu zapobieżenia szkodzie 
lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, choćby 
okazały się bezskuteczne.

3. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU uzgodniono, że umowa 
ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za 
szkody powstałe w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie lub 
dochodzonych na podstawie prawa materialnego obowiązującego 
w USA, ich terytoriach zależnych lub Kanadzie.

Niniejsze klauzule modyfikują zakres ochrony udzielanej na podstawie OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH W BUDOWNICTWIE NR 1/2022 (zwanych dalej OWU).
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