
 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

ROZSZERZENIE  Polisy Nr  ..... 

 

Z zastrzeżeniem wszystkich terminów, warunków i wyłączeń Polisy, do której załączone zostało 

niniejsze Rozszerzenie oraz z uwzględnieniem dodatkowej składki w wysokości  75 zł, 

 

Ubezpieczyciel ubezpieczy UBEZPIECZONEGO w odniesieniu do wszystkich kwot, jakie 

UBEZPIECZONY będzie zgodnie z prawem zobowiązany zapłacić tytułem odszkodowania za 

obrażenie lub przypadkową szkodę majątkową spowodowaną przez KONIA(e) opisanego w Części 

Szczegółowej Polisy. Z zastrzeżeniem zasad i warunków niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel 

niniejszym zgadza się: 

(a) ubezpieczyć UBEZPIECZONEGO, do kwoty nie przekraczającej wysokości 100.000.- PLN od 

każdego wypadku lub serii wypadków wynikających z jednego zdarzenia, od kwot, jakie 

UBEZPIECZONY będzie musiał zgodnie z prawem zapłacić tytułem odszkodowania oraz 

kosztów i wydatków osób występujących z roszczeniem, za przypadkowe obrażenie ciała lub 

chorobę (śmiertelną lub nieprowadzącą do zgonu) osób (zwane dalej "obrażeniem ciała") lub 

przypadkową utratę mienia lub szkodę majątkową powstałą w Okresie Ubezpieczenia:- 

(i) w dowolnym miejscu w Polsce 

(ii) w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej podczas tymczasowego zagranicznego 

pobytu UBEZPIECZONEGO w poszczególnych okresach nieprzekraczających 30 dni, 

wynikającego wyłącznie z wykorzystywania lub faktu posiadania na własność przez 

UBEZPIECZONEGO KONIA(i) wymienionego w Części Szczegółowej Polisy. 

(b) ponadto, ubezpieczyć UBEZPIECZONEGO od wszelkich kosztów i wydatków poniesionych za 

pisemną zgodą Ubezpieczyciela w związku z wszelkimi roszczeniami wobec 

UBEZPIECZONEGO, jakie mogą być przedmiotem niniejszego ubezpieczenia. 

 

DEFINICJA 

Termin "UBEZPIECZONY", gdy tylko kontekst tego wymaga, obejmuje wszystkich członków rodziny 

UBEZPIECZONEGO zamieszkujących w gospodarstwie domowym UBEZPIECZONEGO oraz wszelkie 

inne osoby, które, za pozwoleniem UBEZPIECZONEGO, jeżdżą, mają pod swoją opieką lub kontrolą 

konia lub kucyka opisanego w Części Szczegółowej Polisy, pod warunkiem, że taka osoba 

przestrzega warunków niniejszego Ubezpieczenia w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. 

 

WYŁĄCZENIA  

Niniejsze Rozszerzenie NIE obejmuje odpowiedzialności: 

1) za obrażenie ciała lub szkodę majątkową:- 

(a) wynikające z faktu własności, posiadania lub obsługi przez UBEZPIECZONEGO koni 

wyścigowych; 

(b) wynikające lub pozostające w związku z zawodem, zajęciem lub działalnością 

UBEZPIECZONEGO lub wynajęciem jakiegokolwiek konia lub kucyka przez 

UBEZPIECZONEGO; 

(c) jeżeli taka odpowiedzialność została przyjęta na podstawie umowy i w 

przeciwnym wypadku nie byłaby powiązana; 

(d) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez, wynikające z, lub do którego 

przyczyniło się promieniowanie zjonizowane lub skażenie radioaktywne z paliwa 

jądrowego lub z odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego; lub 



 

 

(e) bezpośrednio lub pośrednio spowodowane, powstałe podczas, lub w wyniku wojny, 

inwazji, działań wroga zewnętrznego, działań wojennych (zarówno w przypadku 

wypowiedzenia wojny, jak i bez jej wypowiedzenia), wojny domowej, buntu, 

rewolucji, powstania lub działania sił zbrojnych lub uzurpowanej władzy; lub 

(f) powstałe w wyniku pokrycia lub próby pokrycia klaczy przez ogiera 

  (g) powstałe w wyniku holowania przyczepy dla konia. 

 

2) za obrażenie ciała powstałe w wyniku wypadku lub choroby osoby, która w chwili 

odniesienia takiego obrażenia jest zaangażowana przy wykonywaniu usług dla 

UBEZPIECZONEGO. 

3)  za szkodę majątkową na mieniu należącym, będących pod opieką, pozostającym w pieczy 

lub kontrolowanym przez UBEZPIECZONEGO, lub członka rodziny, lub gospodarstwa 

domowego UBEZPIECZONEGO lub osobę świadczącą na ich rzecz usługi. 

4) za pierwsze 250,00 PLN jakiejkolwiek straty lub szkody majątkowej na mieniu osób trzecich. 

5) podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy o Ruchu Drogowym lub 

podobnej ustawy. 

6) za obrażenie ciała, utratę, szkodę, koszt lub wydatek o dowolnym charakterze bezpośrednio 

lub pośrednio spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimkolwiek aktem Terroryzmu. 

Terroryzm oznacza akt - zarówno obejmujący, jak i nie  obejmujący przemocy lub użycia 

siły - lub jego groźbę lub przygotowanie, jakiejkolwiek osoby lub grup(y) osób - zarówno 

działających samodzielnie, jak i w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją(ami) lub 

rządem(ami) - który:- 

 (i) ma na celu lub faktycznie powoduje:- 

(a) zastraszenie lub wpływ na rząd de jure lub de facto lub społeczeństwo lub 

część społeczeństwa, lub 

(b) zakłócenie jakiegokolwiek sektora gospodarki oraz 

(ii) z samej swojej natury lub jak wynika z kontekstu, został dokonany w związku ze 

społecznymi, religijnymi, ideologicznymi lub podobnymi przyczynami lub celami. 

7) za obrażenie ciała, utratę, szkodę, koszt lub wydatek o dowolnym charakterze bezpośrednio 

lub pośrednio spowodowane, wynikające lub powiązane ze składowym materiałem 

budowlanym, który musi zostać usunięty, skompresowany, lub w inny sposób zredukowany, 

ponieważ jego obecność lub wydzielanie się powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

8)  

(i) za szkody, bezpośrednie lub wtórne wskutek Obrażenia Ciała, szkody majątkowe, 

szkody osobiste lub reklamowe, lub koszty medyczne wynikające, spowodowane, 

przypisywane lub w jakikolwiek sposób dotyczące wszelkiego rodzajów grzybów, 

w tym między innymi, ale nie wyłącznie pleśni, zarodników lub alergenów; lub 

(ii) wszelkie koszty lub wydatki w dowolny sposób powiązane z ustąpieniem, 

załagodzeniem, naprawą, powstrzymaniem, odtruciem, neutralizacją, 

monitoringiem, usunięciem, pozbyciem się, lub jakimkolwiek zobowiązaniem do 

badania lub oceny obecności lub efektów grzybów jakiegokolwiek rodzaju, w tym 

między innymi, ale nie wyłącznie pleśni, zarodników lub alergenów; lub  

(iii) jakiekolwiek zobowiązanie lub obowiązek obrony w sprawie dotyczącej Obrażenia 

Ciała, szkody majątkowej, szkody osobistej lub reklamowej, lub kosztów 

medycznych, wynikające, spowodowane, przypisywane lub w jakikolwiek sposób 

dotyczące wszelkiego rodzajów grzybów, w tym między innymi, ale nie wyłącznie 



 

 

pleśni, zarodników lub alergenów, niezależnie od przyczyny powstania takich 

grzybów, pleśni, zarodników lub alergenów oraz czasu i miejsca ich powstania. 

 

Dla celów niniejszego wyłączenia, "Obrażenie Ciała" obejmuje cierpienie psychiczne, uraz 

psychiczny i/lub cierpienie emocjonalne. 

9) wynikające z wytwarzania, wydobywania, przetwarzania, rozprowadzania, testowania, 

naprawiania, usuwania, przechowywania, zbycia, sprzedaży, użytkowania lub wystawienia 

na działanie azbestu lub materiałów bądź produktów zawierających azbest, niezależnie 

od występowania innego powodu straty, który mógł równocześnie lub w następstwie 

przyczynić się do straty. 

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień odmiennych niniejszego Rozszerzenia, nie stanowi ono 

ubezpieczenia jakiejkolwiek osoby będącej UBEZPIECZONYM lub członkiem bądź też częścią 

UBEZPIECZONEGO, zgodnie z niniejszymi postanowieniami, z tytułu odpowiedzialności za 

obrażenie ciała odniesione przez tę osobę lub Bliskiego Krewnego tej osoby. 

Dla celów niniejszego wyjątku, Bliski Krewny oznacza męża, żonę, ojca, matkę, dziadka, babcię, 

ojczyma, macochę, syna, córkę, wnuka, wnuczkę, pasierba, pasierbicę, brata, siostrę, brata 

przyrodniego lub siostrę przyrodnią. 

 

WARUNKI Ubezpieczenia 

1) UBEZPIECZONY niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela na piśmie, z podaniem wszelkich 

szczegółów, o powstaniu jakiegokolwiek zdarzenia, które prawdopodobnie może 

spowodować wystąpienie roszczenia na podstawie niniejszego ubezpieczenia, o otrzymaniu 

przez UBEZPIECZONEGO zawiadomienia o jakimkolwiek roszczeniu oraz o wszczęciu 

jakiegokolwiek postępowania przeciwko UBEZPIECZONEMU. 

UBEZPIECZONY nie przyjmie odpowiedzialności, nie zaoferuje się, ani nie zgodzi się na 

ugodę w sprawie jakiegokolwiek roszczenia bez uzyskania pisemnej zgody 

Ubezpieczyciela, który będzie uprawniony do przejęcia i prowadzenia w imieniu 

UBEZPIECZONEGO obrony wszelkich roszczeń, oraz do prowadzenia w imieniu 

UBEZPIECZONEGO na rzecz Ubezpieczyciela wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub 

innych przeciwko jakiejkolwiek osobie trzeciej, oraz będzie dysponował pełną swobodą w 

prowadzeniu negocjacji i postępowań oraz ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia. 

UBEZPIECZONY przekaże Ubezpieczycielowi wszelkie informacje oraz okaże wszelką 

pomoc, jakiej Ubezpieczyciel może zasadnie żądać. 

2) W razie, gdy jakiekolwiek roszczenie objęte niniejszym ubezpieczeniem jest również 

objęte w całości lub w części jakimkolwiek innym ubezpieczeniem, odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela znajduje zastosowanie jako uzupełnienie, a nie jako wspólna z takim 

innym Ubezpieczeniem. 

Podpisane przez MGZ Gama Sp. z o.o. w imieniu Catlin at Lloyd’s 

 

 


