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Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością wskazaną w umowie 

ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu 

Suma gwarancyjna 
Podstawowa suma gwarancyjna 

(odpowiedzialność deliktowo-

kontraktowa)  

HESTIA   
(obrót firmy do. 500 000,00) 

HESTIA  
(obrót firmy pow. 500 000,00 do 1 000 000,00 zł. ) 

200 000,00 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 400 000,00 500 000,00 1 000 000,00 

Franszyza redukcyjna 
(potrącenie kwoty przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń przy 

wypłacie odszkodowania)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Franszyza integralna  
(brak wypłaty odszkodowania do 

tej kwoty)   

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

SKŁADKA RAZEM 1150,00 1350,00 1450,00 2400,00 1725,00 2025,00 2175,00 3600,00 

 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia:  

 

Wykonywanie przeglądów instalacji kominowych wentylacyjnych, sprawdzanie poprawności montaży urządzeń 

grzewczych, sprawdzanie podłączeń urządzeń piecowych i kratek wentylacyjnych, kontrola sprawności technicznej 

przewodów kominowych, czyszczenie przewodów spalinowych, domowych, wentylacyjnych; wydawanie ekspertyz i opinii 

dotyczących instalacji kominowej oraz gazowej, remonty oraz budowa kominów. 
 

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z działalnością wskazaną w umowie ubezpieczenia, 

użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. 
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Zakres ubezpieczenia  obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody: 

 
 będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, o ile 

zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej 

samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej 

szkody (szkoda seryjna); 

 w postaci utraconych korzyści i innych strat poniesionych przez poszkodowanego, wynikających z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta 

ochroną ubezpieczeniową; 

 powstałe na skutek popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność w reżimie deliktowym) oraz powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania (odpowiedzialność w reżimie kontraktowym); 

 wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa; 

 w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego 

pokrewnego stosunku prawnego; 

 powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 

 wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych; 

 wyrządzone przez pojazdy, przy czym wyłączone pozostają wszelkie szkody podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, 

niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń; 

 wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach; 

 wyrządzone przez podwykonawców, jak również dalszych podwykonawców, o ile odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana 

ubezpieczonemu; powstałe w trakcie organizowanych imprez organizowanych przez ubezpieczonego w związku z działalnością przyjętą do ubezpieczenia, 

z wyłączeniem jednakże szkód powstałych w trakcie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych 

określonemu w stosownych przepisach prawa, 

 powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód 

powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii; 

 powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium 

USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii 

 wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów 
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Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia : 

 Klauzula czystych strat finansowych    
(rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie powstałe w związku z posiadaniem przez 

Ubezpieczającego mienia, prowadzeniem działalności gospodarczej i wprowadzeniem produktu do obrotu)  
 

Suma gwarancyjna 100 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 

 Klauzula szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego stosunku prawnego  
(rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy oddanych w użytkowanie osób 

objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego. 

Wyłączone: pojazdy mechaniczne i sprzęt elektroniczny lub komputerowy) 

 

  Suma gwarancyjna: 200 000,00 

 

 Klauzula Szkody wyrządzone pracownikom osób objętych ubezpieczeniem 

 (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z 

dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom 

ubezpieczającego lub ubezpieczonego)  

 

 Suma gwarancyjna: 200 000,00  ( składka za klauzulę – 100,00 – wliczone w cenę, możliwość rezygnacji)  
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 Klauzula  Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych 

ubezpieczeniem;  
( rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych 

ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego)   

 

 Suma gwarancyjna: 200 000,00 

 

 Klauzula Włączenie  szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji , wycieku lub innej formy przedostania 

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; (rozszerzenie o szkody na osobie lub w mieniu 

powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych )  

 

 Suma gwarancyjna: 200 000,00 

 

 Klauzula szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 

wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem; (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w rzeczach ruchomych lub 

nieruchomych, stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 

powstałe w czasie ich wykonywania).   

 

 Suma gwarancyjna: 200 000,00 
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 Klauzula reprezentantów ; ( rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników lub 

podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem). 

 

   Suma gwarancyjna: 100 000,00  

 
 

**  JEŚLI MASZ UBEZPIECZENIE Z NIŻSZĄ SKŁADKĄ – NAPISZ LUB ZADZWOŃ. SPRAWDZIMY ZAKRES UBEZPIECZENIA. 

      KONTAKT: mirosław.rozmarynowski@centrum-brokers.com; bernadetta.florczyk@centrum-brokers.com ; tel. 43 6542233 lub 661 122 120 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAWARCIA POLISY: 

-  NAZWA FIRMY (ADRES,  REGON, NIP) 

- DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI  

- LICZBA PRACOWNIKÓW 

- OBRÓT FIRMY 

- SZKODOWOŚĆ  
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UWAGI / ZAŁOŻENIA :  

 Oferta ważna pod warunkiem, że do programu przystąpią wszystkie podmioty zrzeszone w KIK (spełniające ustalone poniżej 

założenia dot. bezszkodowości i obrotów). 

 Oferta jest adresowana do członków KIK i dotyczy podmiotów , których roczny obrót nie przekracza 1 000.000 PLN. 

 Dla podmiotów osiągających wyższy obrót będą przedstawiane oferty indywidualne "poza programem"  

Oferta dotyczy podmiotów, które nie odnotowały szkód w zakresie OC za ost 3 lata. 


