
ROZSZERZENIE 
 
Niniejsze rozszerzenie, wchodzi w życie w dniu:    
Jako załącznik do polisy nr    
wystawionej dla     
przez MGZ Gama w imieniu Catlin at Lloyd’s 
 
 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 
 
Ubezpieczyciele wypłacą Ubezpieczonemu i/lub każdemu Członkowi Zarządu Ubezpieczonego, który jest 
objęty takim samym ubezpieczeniem jak Ubezpieczony, odszkodowanie w łącznej wysokości nie 
przekraczającej sumy ubezpieczenia za wszystkie roszczenia z tytułu szkód, które Ubezpieczony lub Członek 
Zarządu będą prawnie zobowiązani zapłacić, i które zostały w pierwszej kolejności wniesione przeciwko 
Ubezpieczonemu i/lub Członkowi Zarządu w okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej na skutek: 
 

A. zaniedbania, błędu lub pomyłki, 
B. nieuprawnionego wykorzystania informacji o charakterze poufnym, niedotrzymania tajemnicy 

handlowej, naruszenia patentów lub praw autorskich 
C. opublikowania zniesławiającego oświadczenia 
D. odpowiedzialności prawnej wynikającej z fizycznej utraty lub uszkodzenia dokumentów, które nie 

należały do Ubezpieczonego, za które Ubezpieczony był prawnie odpowiedzialny.  
 
Dodatkowo Ubezpieczyciele pokryją koszty obrony prawnej Ubezpieczonego pod warunkiem, że całkowita 
suma odszkodowania w żadnym razie nie przekroczy sumy ubezpieczenia za każdą i wszystkie szkody w 
okresie ubezpieczenia. 
 
Jeśli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielom pisemne zawiadomienie o 
okolicznościach, które w następstwie mogą prowadzić do roszczenia wobec Ubezpieczonego wtedy każda 
szkoda wynikła z tych okoliczności uznana zostanie jako szkoda w pierwszej kolejności powstała przeciwko 
Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia.  
 
Wyłączenia: 
 
Ubezpieczyciel, na podstawie niniejszego Rozszerzenia nie wypłaci odszkodowania za szkody: 

1) wynikające z fizycznej utraty lub uszkodzenia mienia, o ile nie zostało objęte ubezpieczeniem głównej 
Polisy Ubezpieczeniowej dla Domów Aukcyjnych (Nie dotyczy to obiektów aktualnie podlegających 
pracom restauracyjnym lub konserwatorskim lub dokumentów, o których mowa w punkcie D powyżej)  

2) wynikające ze śmierci, choroby lub uszkodzenia ciała jakiejkolwiek osoby 
3) wynikające z nieuczciwego, podstępnego, przestępczego lub złośliwego działania lub zaniechania ze 

strony dyrektora, wspólnika lub pracownika Ubezpieczonego 
4) wynikające bezpośrednio, lub pośrednio z niewywiązania się Ubezpieczonego z zobowiązań 

pracodawcy wobec pracownika 
5) z tytułu długu handlowego zaciągniętego przez Ubezpieczonego 
6) wynikające z niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości przez Ubezpieczonego 
7) wniesione przeciw Ubezpieczonemu przez jakiekolwiek osoby prawne powiązane, nadrzędne lub 

podporządkowane oraz osoby fizyczne lub prawne posiadające finansowy lub wykonawczy udział w 
przedsiębiorstwie Ubezpieczonego, o ile roszczenie nie zostało zgłoszone przez niezależną stronę 
trzecią. 

8) za opłaty, o odzyskanie których występuje, lub które odzyskał klient Ubezpieczonego 
9) wymienione w punkcie B powyżej, w sytuacji gdy Ubezpieczony lub pracownik Ubezpieczonego 

świadomie naruszył lub wykorzystał w sposób nieuprawniony informację poufną, złamał tajemnicę 
handlową, naruszył patent lub prawa autorskie.  

10) wynikłe z produktów lub towarów projektowanych, wytwarzanych, produkowanych, sprzedawanych, 
dostarczanych lub rozprowadzanych przez Ubezpieczonego. 

 
 
Wyłączenia Ogólne, które dotyczą tego Rozszerzenia. 



 
Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za: 
 
1a) jakąkolwiek sumę, którą Ubezpieczony zostanie prawnie zobowiązany zapłacić na podstawie orzeczenia 
lub decyzji sądowej, niepochodzącej od sądów Rzeczpospolitej Polskiej. Wyłączenie to stosuje się również do 
postępowania egzekucyjnego dotyczącego orzeczenia zagranicznego sądu przed sądem Rzeczpospolitej 
Polskiej.  
 
b) szkody wynikłe z okoliczności, o których Ubezpieczony wiedział, lub obiektywnie powinien wiedzieć przed 
okresem ubezpieczenia 
 
c) kary, grzywny, odszkodowania karne, odszkodowania z nawiązką,  
 
2) szkody wynikające z faktu: 
 

a) posiadania, zajmowania, użytkowania jakiegokolwiek terenu lub budynku nie wymienionego w Części 
Szczegółowej polisy, a także pojazdu lądowego, powietrznego, wodnego lub jakiegokolwiek innego 
pojazdu mechanicznego 

b) jakiejkolwiek umowy, która nie byłaby powiązana z przedmiotem ubezpieczenia. 
 
 
 
Podpisano w imieniu Catlin at Lloyd’s:   Data: 
 


