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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA  

 

UBEZPIECZAJĄCY 

Nazwa:  Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. 

Adres:  ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze 

NIP:   5341015459 

REGON:  011160382 

UBEZPIECZENI 
najemcy lokali/ kontrahenci Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. zgodnie z wykazem 

 

ZAKRES TERYTORIALNY 
cały świat z zastrzeżeniem podlimitu odpowiedzialności dla wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium USA oraz 

Kanady wraz z ich terytoriami zależnymi 

ZAKRES UBEZPIECZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 

Posiadanie, zarządzenie oraz wynajem placów i powierzchni przeznaczonych do handlu hurtowego, prace remontowo-

adaptacyjne 

OKRES UBEZPIECZENIA roczny, od dnia 01.08.2020 do dnia 31.07.2021 r. 

A 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 OFERTA TUIR WARTA S.A. 

1 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadanego mienia (delikt/kontrakt,  

z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt) 

 
wariant I – 100 000 zł – zakres A 

wariant II – 200 000 zł – zakres A 

2 

OC za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu 

pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z ich 

wadliwego wykonania 

 do wysokości sumy gwarancyjnej 

3 
OC za szkody powstałe podczas załadunku i 

rozładunku 
 do wysokości sumy gwarancyjnej 

4 

OC  za szkody powstałe w nieruchomościach, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej 

formy korzystania z cudzej rzeczy – zakres pełny OC 

najemcy nieruchomości 

 do wysokości sumy gwarancyjnej 

5 
OC za szkody spowodowane przez pojazdy 

wolnobieżne, w tym wózki widłowe 

 

 

do wysokości sumy gwarancyjnej 

 

6 
OC za szkody wyrządzone pracownikom  

ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku 
 do wysokości sumy gwarancyjnej 
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przy pracy, również szkody w mieniu należącym do 

pracownika, w tym w samochodach  

OC pracodawcy 

7 
OC za szkody spowodowane przez podwykonawców  

OC podwykonawcy 
 do wysokości sumy gwarancyjnej 

  8 

OC za szkody wynikające z prowadzenia prac 

wyburzeniowych i rozbiórkowych z zastrzeżeniem, że 

ochroną nie są objęte szkody spowodowane 

działaniem materiałów wybuchowych 

 do wysokości sumy gwarancyjnej 

9 

OC za szkody wynikające z  używania młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych 

maszyn/ urządzeń o podobnym działaniu 

 do wysokości sumy gwarancyjnej 

10 OC za szkody w środowisku  do wysokości sumy gwarancyjnej 

11 

OC za szkody spowodowane w podziemnych 

urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania 

prac lub usług przez Ubezpieczonego 

 do wysokości sumy gwarancyjnej 

12 Klauzula reprezentantów   do wysokości sumy gwarancyjnej 

  OPCJONALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA 

B 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
 NOWA OFERTA TUIR WARTA S.A. 

1 OC za produkt  100 000 zł – zakres C 

2 
OC za szkody w rzeczach ruchomych używanych przez 

ubezpieczonego (OC najemcy ruchomości) 
 100 000 zł – zakres B 

3 
OC za szkody w mieniu w pieczy, pod dozorem i 

kontrolą ubezpieczonego (OC przechowawcy) 
 100 000 zł – zakres B 

X Franszyza redukcyjna (w PLN) 

 1 000 PLN  dla wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, 

dla których nie ustanowiono odrębnej franszyzy 

5 000 PLN – wypadki ubezpieczeniowe powstałe na 

terytorium USA lub Kanady 

 

 

X Podstawa prawna 
 Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC TUiR "WARTA" S.A. 

(tekst jednolity) obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. 
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X Uwaga do polisy  

 Ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić 

Ubezpieczonemu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi 

praw i obowiązków Ubezpieczonego wynikających z umowy 

ubezpieczenia. 

X Składka 

 

 

 

 

I. wariant I A SU 100 000 zł – składka 95 zł 

(z wyłączeniem OC za produkt, z wyłączeniem OC najemcy 

ruchomości i OC przechowawcy, wariant podstawowy) 

 

II. wariant I B*)  SU 100 000 zł – składka 105 zł 

(z wyłączeniem OC za produkt, rozszerzony o OC najemcy 

ruchomości i OC przechowawcy, wariant rozszerzony 

 

III. wariant I C**) SU 100 000 zł – składka 250 zł 

(z włączeniem OC za produkt oraz z włączeniem OC najemcy 

ruchomości i OC przechowawcy, wariant pełny) 

 

i adekwatnie dla wariantu II z sumą gwarancyjną 200 000 zł 

 

I. wariant II A SU 200 000 zł, wariant podstawowy – 

127 zł 

II. wariant II B*) SU 200 000 zł, wariant rozszerzony – 

150 zł 

III. wariant II C **)SU 200 000 zł, wariant pełny – 280 zł 

 

 

 

*)  rozszerzony wariant ubezpieczenia 

Wariant I B (suma gwarancyjna 100 000 zł)  i II B (suma gwarancyjna 200 000 zł) 
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1. włączona odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych w najmie (OC najemcy ruchomości) Rozszerzenie istotne w sytuacji jeśli posiadają Państwo 

mienie osób trzecich, za które ponoszą Państwo odpowiedzialność na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub na podstawie innej podobnej umowy. 

Rozszerzenie to nie dotyczy m.in. pojazdów,  sprzętu elektronicznego. 

2. włączona odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu w pieczy, pod dozorem i kontrolą  (OC przechowawcy) Rozszerzenie istotne w sytuacji jeśli posiadają 

Państwo mienie osób trzecich pod dozorem i kontrolą, za które ponoszą Państwo odpowiedzialność. 

 

**) pełny zakres ubezpieczenia 

 

Wariant I C (suma gwarancyjna 100 000 zł) i II C (suma gwarancyjna 200 000 zł) 

1. włączone OC najemcy, włączone OC przechowawcy i dodatkowo; 

2. Odpowiedzialność za produkt to odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wady produktu czyniące go niebezpiecznym dla otoczenia. Poprzez „wadliwość" 

rozumiemy niezapewnienie bezpieczeństwa produktu w takim stopniu, w jakim należy tego bezpieczeństwa oczekiwać. W przypadku żywności szkoda wyrządzona 

przez niebezpieczny środek spożywczy przeważnie dotyczy uszczerbku związanego w wywołaniem rozstroju zdrowia lub jego pogorszeniem. W związku z 

powyższym odszkodowanie będzie prowadziło do pokrycia kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną bólem, cierpieniem 

fizycznym i psychicznym. Przede wszystkim odpowiedzialność za produkt spoczywa na producencie ale odpowiedzialnymi mogą też być pozostałe podmioty w 

łańcuchu dystrybucji. 

 

 

 

 

 

STAWKI ZA UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY (opłata roczna)  
  
  SUMA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 

WARIANT 100 TYS.ZŁ 200 TYS.ZŁ 

 A 
                                        

95,00 zł  
                                      

127,00 zł  

 B 
                                     

105,00 zł  
                                      

150,00 zł  

 C 
                                     

250,00 zł  
                                      

280,00 zł  
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