
                                                                          Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

TAK NIE
ROZSZERZENIE NR 1 Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem. Szkody w mieniu

 lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na

 podstawie tej samej umowy ubezpieczenia. TAK

ROZSZERZENIE NR 2 Szkody w nieruchomościach osób trzecich, uŜytkowanych przez osoby objęte

ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu TAK

nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3 Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich uŜytkowanych przez osoby

objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu NIE

rzeczy ruchomych oddanych w uŜytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy. TAK

ROZSZERZENIE NR 4a Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpoŜarowej 
za wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straŜy poŜarnych lub ochotniczych 
straŜy poŜarnych niezaleŜnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania czynności przez te 
osoby. 

TAK

ROZSZERZENIE NR 5 Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową. NIE

ROZSZERZENIE NR 6 Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą TAK

ubezpieczającego.

ROZSZERZENIE NR 7 Szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem NIE

lub kontrolą ubezpieczjącego.

ROZSZERZENIE NR 8 Szkody w wartościach pienięŜnych .znajdujących się w pieczy, TAK

 pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego.

ROZSZERZENIE NR 9 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawców ubezpieczającego. NIE

ROZSZERZENIE NR 10 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawców ubezpieczającego TAK

z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela.

ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka nienaleŜytego wykonania zobowiązania. TAK

ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska. TAK

ROZSZERZENIE NR 13 Włączenie szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie. NIE

ROZSZERZENIE NR 14 Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, NIE

ROZSZERZENIE NR 14a Szkody wynikające z działania  młotów pneumatycznych

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami TAK

ROZSZERZENIE NR 15 Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych. NIE

ROZSZERZENIE NR 16 Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię. NIE

ROZSZERZENIE NR 17 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych, NIE

powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od

poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce NIE

przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi

od poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 19 Szkody poniesione przez uŜytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,

naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego, NIE

powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce

z uŜyciem tych maszyn i urządzeń.



ROZSZERZENIE NR 20 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe 

NIE

ROZSZERZENIE NR 20a Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieŜne lub specjalne nie pozostające TAK

w związku z ruchem tych pojazdów ( w tym za pojazdy OSP odpowiednio).

ROZSZERZENIE NR 21 Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie TAK

wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie

drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpiecza- TAK

 jącego  imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezaleŜnie od

obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
szkody spowodowane przes osoby naleŜące do słuŜb nadzoru lub kontroli, wyrządzone 
wykonawcom i uczestnikom, 

ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku uŜycia sztucznych ogni 
(fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22

TAK

ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem TAK

robót i/lub usług ( w tym OSP - odpowiednio)

ROZSZERZENIE NR 24 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane decyzją administracyjną wydaną z 
naruszeniem prawa przez pracowników jednostki administracji samorządowej posiadających 
właściwe upowaŜnienie

TAK

ROZSZERZENIE NR 25 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę  TAK

mieszkaniową  członkom wspólnoty

ROZSZERZENIE NR 26
Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji 
wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy TAK

w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe TAK
rozumiane jako wyraŜony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze 
szkody osobowej lub rzeczowej

ROZSZERZENIE NR 28 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości TAK
w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu 
kąpielowego

ROZSZERZENIE NR 28a Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach  pozostawionych lub  oddanych TAK
 do szatni   w związku z prowadzeniem działalności  przez jednostki Gminy, w tym

ochrona dotyczy równieŜ szatni szkolnych i mienia ucznów 

ROZSZERZENIE NR 29a Rozszerzenie zakresu  terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP 
z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

TAK

ROZSZERZENIE NR 29b Rozszerzenie zakresu  terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP 
z włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

NIE


