
 

Szkody Rzeczowe i Osobowe w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej biegłych 

sądowych 

Klauzula dodatkowa 
 

 
 

 
 
 

1) Przedmiot ubezpieczenia 

a) Na podstawie  § 1 ust. 4 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej Indeks UK/EO/000/28/04/17, 
ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu Szkód Osobowych 
i Rzeczowych wyrządzonych wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych wymienionych 
w umowie ubezpieczenia przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. 

b) Skreśla się § 1 ust. 4 zd. 2 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 

2) Dodatkowe rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej: szkody w rzeczach pod kontrolą 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód w rzeczach należących do Osób Trzecich: 

a) wyrządzonych w związku z wykonywaniem działalności Ubezpieczonego prowadzonej przy użyciu tych rzeczy, kiedy 
stanowią przedmiot tej działalności (np. ekspertyza),  

b) jeżeli były przechowywane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem wymienionej działalności. 

3) Wyłączenia odpowiedzialności UNIQA 

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ochrona ubez-
pieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje: 

a) Zakres terytorialny 

Roszczeń z tytułu szkód, które wystąpiły poza terytorium Polski. 

b) Oddzialywanie stopniowe i inne  

Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych powstałych wskutek: 

- stopniowego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, par lub wilgoci oraz osadów (dymy, sadza, pył itp.), 

- wibracji, 

- osłabienia elementów nośnych budynku lub budowli albo usunięcia sięlub osłabienia nośności gruntu, 

- zalania przez wody stojące lub płynące 

c) Szkody w środowisku 

Jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych wskutek Emisji, tj. wprowadzenia 
bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody, w tym gruntowej, gleby lub ziemi Substancji 

Przez Substancje rozumie się pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w 

środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Przez powietrze rozumie się powietrze atmosferyczne z wyłączeniem wnętrz budynków. 

d) Odpowiedzialność ekologiczna 

Odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobieganiu i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z późniejszymi zmianami, a w 
szczególności Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

e) Choroby zakaźne 

Roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku przeniesienia choroby zakaźnej, w sytuacji kiedy Ubezpieczony o 
chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć był powinien 

f) Rzeczy najęte  

Roszczeń z tytułu Szkód Rzeczowych w rzeczach należących do Osób Trzecich, które Ubezpieczony wziął w najem, 
dzierżawę, leasing, użyczenie, użytkowanie, przechowuje lub posiada na podstawie umowy o podobnym charakterze 
albo posiada bez tytułu prawnego. 

g) Wojna i terroryzm 

Roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tytułu szkód spowodowanych przez wojnę, zbrojną inwację, stan 
wyjątkowy i inne działania wojenne, bez względu na to czy zostały formalnie wypowiedzane, wojnę domową, niepokoje 
społeczne, rewolucję, powstanie lub zbrojne przejęcie władzy albo działnia Terrorystyczne. 

h) Szkody w wykonanych usługach 

Roszczeń z tytułu szkód w nakładach materialnych poczynionych w związku z wykonywaniem usługi przez 
Ubezpieczonego albo Osoby Trzecie działające w jego imieniu lub na jego rachunek. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również kosztów poszukiwania i usunięcia wad i szkód określonych wyżej jak 
również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami będącymi wynikiem wyżej wymienionych wad i szkód. 



i) Substancje szkodliwe 

Roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze szkód spowodowanych przez lub związanych z azbestem, 
dioksynami, bifenylami polichlorowanymi (PCB), dietylostilbestrolem (DES), pianką mocznikowo-formaldehydową lub 
L-tryptofanem bądź też rzeczami je zawierającymi 

j) Promieniowanie 

Roszczeń z tytułu szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, 
jonizującym oraz z promieniowaniem laserowym, maserowym oraz elektromagnetycznym. 

k) Okoliczności niebezpieczne 

Roszczeń z tytułu szkód spowodowanych nieusunięciem przez Ubezpieczonego, w ciągu określonego przez 
UNIQAterminu, okoliczności niebezpiecznych, których usunięcia UNIQA słusznie mogłą się domagać i domagała się. 
Za okoliczność niebezpieczną uważa się okoliczność, która spowodowała szkodę. 

l) Dane 

Roszczeń z tytułu szkód spowodowanych faktem, że w systemach komputerowych, oprogramowaniu komputerowym 
(sofware), procesorach komputerowych, sprzęcie komputerowym (hardware) lub innych systemach elektronicznych 

- pola przechowujące liczbę roku, lub 

- inne dane 

odtwarzane są z niewystarczającą liczbą znaków, co prowadzi do błędnego rozpoznawania, przetwarzania, 
zapamiętywania, rozróżniania lub interpretacji danych. 

Wyłączenie to obowiązuje także w odniesieniu do szkód spowodowanych przez takie produkty i usługi, które mają za 
cel rozpoznawanie, usuwanie pub sprawdzanie potencjalnych lub aktualnych problemów Osoby Trzeciej – o 
charakterze opisanym powyżej. 

4) Pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia ograniczające ochronę ubezpieczeniową, w szczególności wyłączenia 
odpowiedzialności UNIQA, pozostają w mocy. 

 
 


